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1. BERARIAZKO ARRETA EMAKUMEEN ETA GIZONEN 
 BERDINTASUNARI

        

1. Emakumeen eta gizonen berdintasuna: lan esparru bat Ararteko erakun-
dean

     Beste urte batez, Ararteko erakundeak emakumeen eta gizonen berdintasunaren 
alde egiten duen lanaren berri emango dio Eusko Legebiltzarrari. Ikuspuntu hau da 
lan honen oinarria: emakumeek osatzen duten biztanleriaren erdia eskubideak dituen 
subjektu gisa eta erabakiak hartzeko funtsezko subjektu gisa historikoki protagonismoa 
ukatu zaion biztanleriaren zati bezala kontuan hartzea. Hala ere, horretarako, gaur egun 
beharrezkoa da babes jarrera soilak gainditzea, bidezkoa ez den sistema baten biktima 
gisa emakumeak babestean bakarrik oinarritzen baitira jarrera horiek. Beharrezkoa da 
erakundeen jarduteko ikuspuntua emakumeen protagonismoa baieztatzean oinarritzea, 
emakumeen berdintasunerako eskubideen defentsa argitik eta gure gizartea osatzerakoan 
emakumeek duten erantzukizuna aldarrikatzetik abiatuta. Hala eta guztiz ere, ez da ahaz-
tu behar gizonaren nagusitasunaren eta horren ondoriozko emakumeenganako tratu 
desberdintasunaren premisa teorikoa oinarritzat duen gizarte sistema dela abiapuntu 
historikoa eta emakumeen testuingurua. Filosofi a horretan oinarritzen dira –oraindik 
ere– gizarteko isileko arauak, emakumeen gainean gizonei egoera menderatzailea ematen 
dietenak, eta beharrezkoa da fi losofi a hori aintzatestea eta hari aurre egitea. 

Gure lanaren xedeak, eta emakumeek munduan duten egoera hobetzea nahi du-
ten edozein lanenak, arrazoi hori dela medio, oinarri gisa hartu behar du emakumeen 
erabateko gizarte protagonismoa berreskuratzea, eskubideak eta betebeharrak dituen 
subjektu gisa ikustea berreskuratzea eta, azkenik, erabateko herritartasunaren aintza-
tespen formala ez ezik materiala ere berreskuratzea. Hori gizakien arteko berdintasuna 
aldarrikatuz soilik erdietsi daiteke. Emakumeen erabateko herritartasun aktiboaren de-
fentsa eta berrezarpen hori da, hain zuzen ere, Ararteko erakundeak nabarmendu nahi 
izan duen ideia nagusia, jarduteko esparru honi ematen diogun izenarekin: emakumeen 
eta gizonen berdintasunerako esparrua. Lan esparru honek gizonak ere barne hartzen 
ditu, eurei ere eragiten baitie gizartearen aldaketa sakon honek; aldaketa paradigma berri 
gisa berdintasunaren defentsarekin ezinbestean lotuta dago, eta haren ondorio da.

Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako Esparrua, azaldu-
tako ildoari jarraiki, lan eremu bat da, eta bertatik, Ararteko erakundeak generoaren 
ikuspuntua bere jarduera guztietara zabaltzen du, emakumeek berdintasunerako duten 
eskubidearen defentsa egiten du –legeak eskaintzen dituen bitartekoak erabiliz–, eskubi-
de horren edozein urratzeri dagokionez administrazio publikoak kontrolatzen ditu eta 
emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatu eta bultzatzen du arlo guztietan. Esparru 
honen izenak nahita egiten dio muzin kolektibo zehatz bat babestuko duen esparruaren 
isla izateari, helburuak –azaldu dugun moduan– handiagoak baitira eta, emakumeen 
kasuan, kolektibo hori ezin baita kolektibo zehatz gisa izendatu biztanleriaren erdiak 
osatzen duenean. Zeharkako esparrua (sexuarengatiko berdintasunaren inguruko lite-
raturan mainstreaming termino ingelesarekin ezagutzen dena), azken fi nean, nagusitu 
egiten da sexuarengatiko berdintasunaren alde lan egiterakoan, eta emakumeen babesa 
bilatzen duen edozein ikuspegi baino haratago doa. 
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Baina, noski, hori ez da oztopo bat indarkeri sexistarekin gertatzen den giza es-
kubideen urratze larria modu berezian eta oinarrizko gai moduan jorratzeko, oraindik 
ere, tamalez, indarkeri sexistak emakumeen duintasunari, askatasunari eta osotasun 
fi siko eta moralari erasotzen baitio. Gizarteko gaitz honekin bukatzera bideratutako 
edozein lanen ikuspuntuan, hala ere, berdintasunaren helburua nagusitu behar da, 
helburu hori gabe ezinezkoa baita arazoaren kausa den munduaren ikuspuntu sexis-
tari estuki lotuta dauden gizarteko arazoei aurre egitea; berdintasunaren helburuak, 
gainera, paradigmatikoki, gizonen eta emakumeen arteko harreman desberdinen 
nozioa islatzen du.

Urteko txosten honetan, erakunde honek 2006. urtean berdintasunaren arloan 
gauzatu dituen jardueren berri emango dugu, aipatutako ikuspuntutik eta arlo honetan 
egindako lanaren hurbilketa sistema fi nkatu nahi duten ondorengo gai hauei arreta 
jarrita: indarkeri sexista emakumeen aurkako bereizkeriaren paradigma gisa, sexuaren-
gatiko bereizkeriaren aurrean administrazio publikoek duten jarrera, erakunde honek 
atzeman dituen bestelako gaiak (emakumeei bereziki eragiten dietenak) eta, azkenik, 
Eusko Legebiltzarraren Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legearen 
garapenaren egoera. 

2. Emakumeen aurkako indarkeria bereizkeriaren paradigma gisa
           
2003. urtean ezohizko txosten bat egin zen erakunde honetan emakumeen 

kontrako indarkeriari erakundeek ematen zioten erantzunaren inguruan; txostenean, 
gomendio batzuk biltzen ziren, eta gomendio horien oinarri teorikoa gaur egun arazorik 
gabe barneratu dute euskal erakundeek, baina gomendio horiek ez dira oraindik oro har 
eta erabat praktikan jarri. Bestalde, Genero Indarkeriaren Kontrako Erabateko Babes 
Neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoa atera izanak arlo honetako 
betebehar berrientzako oinarriak ezarri ditu. Emakumeen kontra gertatzen diren eraso 
sexistek oraindik ere dirautela ikusirik, eta erasoek gizarte demokratiko garatu batekin 
bateraezinak diren heriotza kopuruak eragiten dituztenez, interesgarria litzateke legeak 
indarrean daraman bi urteetako emaitzen ebaluazioa egitea.

2006ko ekainean, genero indarkeriari buruzko Eusko Legebiltzarraren 
txostenak, Emakume eta Gazteria Batzordearen barruan sortu zenak, Arartekoaren 
laguntza eskatu zuen, indarkeri sexistaren biktima diren emakumeei euskal erakundeek 
ematen dieten erantzunaren egungo egoerari buruz bere iritzia eman zezan. Aukera hau 
baliatuz, erakunde honek atera dituen ondorioak helarazten dizkiogu aipatutako Lege-
biltzarreko Batzordeari. EAEn emakumeen kontrako indarkeriari erakundeek emandako 
erantzunari buruz 2003an egin zen ezohizko txostenaren esparruan egindako gomen-
dioen jarraipena (2004. urtetik aurrera) egin ondoren atera dira ondorioak. Jarraian, 
aurkezpen horren edukiaren lerro nagusiak azalduko ditugu laburbilduta: 

Lehenik eta behin, erakundeen erantzun planifi katurik ez zegoela aipatzen 
genuen, hau da, genero indarkeriaren arazoaren beharrei eta larritasunari 
egokitutako erantzunik ez zegoela. Bat-batean jardutea eta ikuspegi zabalagorik 
ez egotea dira indarkeria jasan duten emakumeei eskainitako zerbitzu eta prestazio 
askoren osaketaren ezaugarriak, nahiz eta horrek ez du eragozten kasu askotan erakun-
deek borondate handiko lan ukaezina egiten dutela onartzea. Ezaugarri horiek mapa 
desorekatua izatea eta elkarren artean koordinaziorik ez duten zerbitzuak egotea eragin 
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dute. Mapa egin ahala aldatzen da –behar puntualei edo berehalakoei erantzuten die–, 
edo hedabideen presio zehatzei erantzun ahala. 

Jarduteko irizpide bateraturik ez izateak, jarduteko modu horretatik erator-
tzen denak, ondorio gisa du, halaber, emaitzen eraginkortasun falta. Hala, zerbitzuak 
emateko irizpideak desberdinak dira emakumeei eskaintzen zaien egoitzaren espa-
rruan, hiru lurraldeek zerbitzu horren maila eta mota desberdinak dituzte, 2005eko 
urteko gure txostenean xehetasun handiagoz azaltzen genuen moduan. Txosten hau 
bukatu zen egunean oraindik atera gabe zegoen indarkeri sexistaren biktima izandako 
emakumeentzako harrera-baliabideei buruzko arautegi berria, Eusko Legebiltzarraren 
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legearen 57.4 artikuluan au-
rreikusten dena. Araudiak ekarriko duen arautze bateratua funtsezkoa da jarduteko 
gutxieneko irizpideak bermatzeko eta herritarren aurrean nekez justifi ka daitezkeen 
lurraldeen arteko desberdintasunak saihesteko. Era berean, arretan intentsitate-maila 
desberdinak daudela ikusi dugu (adibidez, laguntza psikologikoari dagokionez), baita 
itxaroteko denbora-tarte desberdinak, desadostasunak zerbitzuen hurbiltasunaren 
inguruan, laguntzen zenbatekoen inguruan, administrazio ezberdinetan jasotzen den 
informazioaren inguruan edo zerbitzu jakin batzuetarako sarbidea izateko betebeha-
rren inguruan. Beharrezkotzat jotzen dugu emaitzetako eraginkortasun irizpideari 
kasu egitea planifi katzeko orduan, eta, horretarako, genero indarkeria pairatu duten 
emakumeei arreta eskaintzeko zerbitzuek bete behar dituzten helburuak argi eta garbi 
defi nitu behar dira. Onartuta dago, halaber, administrazio publikoek babesa eskaini eta 
aldaketa bultzatu behar dutela beren zerbitzuen bidez emakumeak indarkeri egoeratik 
atera behar duen hasierako larritasun memento horretan. Geroago, ordea, emakume 
horiek erabateko autonomia lortzea bilatu behar dute zerbitzuek, hori baita indarkeri 
sexista osatzen duen indarraren eta boterearen erabileraren aurkako defentsarik 
onena. Bereizketa hori egitea funtsezkoa da emakume horiei laguntzera bideraturiko 
zerbitzuak nola gauzatu behar diren jorratzeko. Bereizketak barne hartzen du hasierako 
une horietarako premiazko harrera-baliabideen eskaintza EAEn zabaltzeko beharra, 
laguntza sozial egokia izango dutenak, izan ere, laguntza soziala behar-beharrezkoa 
izaten da orduan, lege arloko laguntza eta laguntza psikologikoa bermatzen baitu. Era 
berean, aurrerago, lehenagoko bizimoduarekin haustearen hasierako fasea gainditu-
takoan, laguntza soziala bukatu egin behar da, eta harrera-baliabideetarako sarbide 
izateko aukera eskaini behar zaie emakumeei, non gizaki autonomo izateko askatasuna 
izango duten, laneratzeko eta etxebizitza bat eskuratzeko laguntza zerbitzuekin. Hori 
guztia autonomia erkidegoaren lurralde osorako bermatu beharko litzateke. Giltzarri 
horiek Euskadin eskaintzen diren zerbitzu askotan daude, baina ez zerbitzu publiko 
guzti-guztietan, ez eta lurralde osoan ere. Hori gertatzen da, esaterako, etxebizitzen 
alorrean. Aipatu beharra dago alor zehatz horretan, 2006. urtean, urriaren 4ko Agin-
dua eman zela, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuarena, genero indarkeriaren 
biktima izandako emakumeentzat etxebizitzaren arloan ekintza positiboko neurriei 
buruzkoa. Arau horretan jasotzen dira 2005. urtean onartu ziren jarduteko protoko-
loetan ezarritako ekintza positiboak; ekintza positibo horien edukien berri 2005eko 
gure txostenean eman genuen xehetasunez. Arau hori onartzeak ordenamendu juri-
dikoan ekintza positiboko politika fi nkatu dela esan nahi du, indarkeri sexista jasan 
duten emakumeei etxebizitzarako sarbidea erraztera bideratutakoa. Neurri hori kasu 
hauetako banantze prozesuak laguntzeko beharrezko neurria da, bai eta, mendekotasun 
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afektibo eta ekonomikoarekin hautsi ondoren, autonomia pertsonala berreskuratzeko 
ere. Horrela, bada, oro har lortu behar diren zerbitzuen gutxieneko maila zehaztuta, 
pentsatzen dugu –eta horrela helarazten diogu gaiaren inguruan gure iritzia eskatu 
zuen Legebiltzarreko Batzordeari– zerbitzu hauen galdagarritasuna oinarrizko gizar-
te eskubide gisa antolatu behar dela, eskolan plaza bat izateko eskubidearekin edo 
premiazko osasun laguntzarako eskubidearekin gertatzen den moduan, esaterako. 
Gaur egun ditugun zerbitzuen maila eta ezaugarri aniztasuna ez dator bat erakundeen 
erantzun horrekin aurre egin nahi den arazoaren larritasunarekin.

Beste alde batetik, erakundeen erantzun koordinaturik ez dagoela aipatzen 
genuen. 2001. urteaz geroztik indarrean dagoen erakundeen arteko Erabaki batek, 
hain justu, koordinazio hori bilatzen du; baina, hala ere, administrazioekin izandako 
harremanetan esperientzia negatiboak izaten jarraitzen dutela esaten dute oraindik ere 
emakumeek, izan ere, zerbitzu publikoen laguntza eskatzera daramatzaten gertakariak 
behin eta berriro errepikatu behar dizkiete administrazioei, iraingarri suerta daitekeen 
mailaraino. Aipatutako disfuntzioak saihesteko, ohartarazi behar dugu koordinazio 
ekimenak (hala nola, aipatu dugu erakundeen arteko Erabakia) herrietan ere zabaltzeko 
premia larria dagoela. Ildo horri jarraiki, baikortasunez adierazi behar dugu 2006an 
berdintasunerako euskal udalen sarea (Berdinsarea) sortu dela, EUDELek sustaturikoa; 
Berdinsarearen helburuetako bat da, hain zuzen, euskal udalerrien artean koordinazio 
handiagoa lortzea. Gai hori aurrerago jorratuko dugu xehetasun handiagoz. 

Erakunde hau kezkatzen duen beste gai bat Euskadin emakumeen kontrako 
indarkeriaren fenomenoaren ikuspegi orokor osoa lortzeko zailtasuna da. 
Abiarazitako politiken eta ekintzen arrakasta edo porrotaren ebaluazio zuhurra egitea 
eragozten du horrek. Emakumeen aurkako indarkeriari erakundeek ematen dioten eran-
tzunari buruzko diagnostiko doitua eta osoa egitea ahalbidetzen duten datuen urritasuna 
edo partzialtasuna arazo bat da, eta arazo horren jatorria emakumeek beren kontrako 
indarkeria normalean bizitzen duten baldintzen izaera isila eta ezkutua da. Hala eta guztiz 
ere, ezin dugu aipatu gabe utzi urtero-urtero egiten den ahalegina Emakunde bezalako 
erakundeetatik, Euskadin emakumeen kontrako indarkeriaren egoerari buruzko azter-
lanak eta txostenak eginez edo helburu horrekin jadanik sortu diren Behatokiek egiten 
dituzten jardueren bitartez (Genero Indarkeriaren Behatokia, adibidez, Bizkaian). Baina 
nahitaezkoa da, oro har, indarkeri sexistaren fenomenoaren inguruko datu frogagarriak 
eta osoak eskuratzeko ahaleginak areagotzea. Horrez gain, abian dagoen zerbitzu bakoi-
tzaren inguruko datuak ere lortu behar dira, bai eta zerbitzuek, oro har, duten eraginaren 
ingurukoak eta zerbitzu horien erabiltzaile izan diren emakumeek gerora bizi izan duten 
egoeraren ingurukoak ere (zerbitzu hauek erabili dituzten emakumeen ehuneko handi 
bat aurrerago tratu txarrak eman dituen gizonezkoarekin itzultzen dela susmatzen da); 
hala, errealitatearen zentzuzko diagnostikoa eta erakundeen erantzunaren ebaluazio 
egokia egin ahal izango da.

Legebiltzarrean egin genuen aurkezpenean, halaber, indarkeria jasan duten 
emakumeek erabiltzen dituzten egoitza asko ez direla egokiak eta baldin-
tzak ez dituztela betetzen aipatu genuen. 2005eko gure txostenean egoera horren 
berri eman genuen xehetasun handiagoz. Nabarmendu behar dugu Euskadin dauden 
harrera-baliabideen aniztasunak agerian uzten duela zerbitzuetan maila homogeneorik 
ez dagoela eta arlo honetan lurraldeen artean dagoen desberdintasuna arazo bat dela; 
desberdintasun horren ondorioz, ezin justifi katuzko arreta desberdina ematen zaie 
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emakumeei beren bizilekua den lurraldearen edo udalerriaren arabera. Egoera horrekin 
amaitzeko behar diren neurriak, gorago aipatzen genuen moduan, Euskadi guztirako 
harrera-baliabideen baldintzak arautzeko Eusko Jaurlaritzak emango duen araudian 
jasoko dira, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legearen 57. artiku-
luan xedaturikoaren babesean. Esan dugu lehenago ere araudia oraindik ez dela eman, 
nahiz eta araudiaren zirriborroa nahiko aurreratuta zegoela iragartzen zen 2006. urtean 
Emakundek egin zuen “Emakumeen aurkako indarkeria Euskadin” izeneko txoste-
nean. Aipatu behar dugu garrantzitsua dela araudia ahal bezain azkar argitara ematea, 
harrera-baliabide guztiek emakumeentzako arretaren kalitateari dagokionez gutxieneko 
betebehar batzuk bete ditzaten.

Beraz, indarkeriaren aurrean erakundeek ematen duten erantzunaren eraginkor-
tasuna hainbat faktoreren araberakoa dela pentsatzen dugu, hala nola: fenomenoaren 
ezagutza egokia izatea, zerbitzuak etengabe ebaluatzea eta zerbitzuak diagnostiko 
berrietara egokitzea, erantzunaren arintasuna, azkartasuna edo berehalakotasuna, 
zerbitzuen aldez aurretiko planifi kazioa autonomia erkidegoko lurralde osorako edo 
zerbitzu guztien arteko koordinazioa (herrietatik sustatzen direnak barne). Azken gai 
horren inguruan aipamen txiki bat sartuko dugu aurrerago, Eudelek sustatu duen eus-
kal udalen sarearen (Berdinsarea) sorrerari lotuta; Berdinsareak euskal udalerri guztien 
arteko harremana sortu nahi du, berdintasunaren eta genero indarkeriari emandako 
erantzunaren alorrean, koordinazioa bermatzeko eta arlo horretan zerbitzuen maila 
homologagarria bermatzeko. 

Azkenik, Legebiltzarreko Batzordeari adierazten genion garrantzitsua dela preben-
tzio printzipioa kontzeptu huts bat bezala ez gelditzea; berdintasunaren helburua, 
orientazio-ardatz gisa ekintza publikoaren eremu guztietan, bete egin behar da 
tresna zehatz batzuk erabilita. Nahiz eta tresna horietako batzuk laster egituratu behar-
ko diren 4/2005 Legeak aginduta (esate baterako, generoaren araberako eraginaren 
ebaluazioa) prebentzio politikak oraindik ere ez dira nahikoak, edo ez dago politikarik, 
arlo honetan esku hartzeko ahalmena duten administrazio gehienetan. 2006ko azaroan 
emakumeen kontrako indarkeriari buruz Emakundek egindako txostenean islatzen diren 
datuek adierazten dutenez, horrelako jokaera motengatiko salaketak edo emakumeen 
biktimizazioak urtez urte gehitzen ari dira 2002. urtetik hasita. Gainera, txostenak 
aipatzen duenez, heriotza eragin zuten erasoei dagokienez, kopurua handitu egin 
zen 2004an eta 2005ean. Erantzuteko neurriek, gehiago eta hobeak izan arren, in-
darkeriaren arazoa etengo ez dutela pentsatzera eraman behar gaitu horrek guztiak; 
agian indarkeriaren ondorioak arinduko dituzte, baina emakumeen kontrako indarkeriak 
hor egoten jarraituko du, berdintasunezkoak ez diren giza harremanen adierazpen gisa. 
Prebentzioari buruzko zeharkako politika sakon, indartsu eta orokor batek soilik –politika 
sektorial guztien helburu nagusia izan beharko luke horrek– alda dezake Emakunderen 
txostenak aipatzen duen arazo larri iraunkorra.

* * *

Gainerakoan, aipatu behar dugu urte honetan harremana izan dugula, halaber, 
indarkeri sexista pairatu duten emakumeen hainbat elkarterekin. Elkarte 
horiek zenbait kexa helarazi dizkigute, batez ere justizia administrazioaren funtziona-
menduarekin eta emakumeen inguruko prozesu judizialek sortzen dizkieten arazoekin 
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lotuta. Era berean, behin eta berriz egin den kexa gisa helazi digute emakumeek bizi 
duten segurtasunik gabeko egoera –batzuetan, egoerak beldurgarriak dira– erasotzai-
learen aurka salaketa jarri ondoren. Emakume horien ustez, segurtasun gabezia hori 
ez dute neurri polizialek edo urruntzeko aginduek konpontzen, eta sarritan, egoera 
hori beren ardurapean dauden adingabeetara ere zabaltzen da. Ildo horri jarraiki, 
salaketa jartzeko urrats zaila egiten duten emakumeentzat polizi babesa zabalagoa 
izatea aldarrikatzen dute.

Genero indarkeria pairatu duten emakumeek egindako beste zenbait kexa, bestalde, 
seme-alaba adingabeen interesarekin lotura daude; etxeko indarkeriaren biktima diren 
emakumeen Gipuzkoako elkartearen (ACOVIDEM) bidez jo dute erakunde honengana 
emakume horiek. Gipuzkoako famili elkarguneekin ados ez dagoela aipatzen digu, 
besteak beste, ACOVIDEMek. Gai horren inguruan sakonago arituko gara adingabeei 
buruzko txosten honetako atalean.

Gai honen inguruan izan diren prozedura judizialei lotuta jaso ditugun kexei 
dagokienez, gehien-gehienak genero indarkeriaren kontra 1/2004 Lege Organikoak 
diseinatu zituen erabateko babes neurriekin lotuta zeuden. Pasa den urtean agertu ziren 
lege horren eraginkortasunaren inguruko lehenengo balantzeak; legeari jarraituz, Go-
bernuak egin beharko du haren ebaluazioa indarrean jarri zenetik hiru urte igarotakoan, 
autonomia erkidegoen laguntzarekin. 

2006ko abenduan, Ministroen Kontseiluak emaitzen balantzearen aurrerapen bat 
aurkeztu zuen, zeina 2007an Kongresura bidali beharko den. Hala ere, ez du jasotzen 
genero indarkeriaren kontrako borrokan legean ezarritako neurriek izan duten eraginkor-
tasunari buruzko ebaluaziorik, estatuko eta autonomia erkidegoetako administrazioek 
zenbateraino ezarri duten aipatzen baita funtsean. Arlo berekoa da, nahiz eta gure 
autonomia erkidegoko egoerari lotuta egon, Emakundek garai berean argitaratu zuen 
Emakumeenganako Indarkeriari buruzko Txostena; bertan, nabarmentzekoak dira gure 
artean gertatzen den indarkeri sexistaren etiologiaren inguruan eskaintzen diren analisi 
elementu interesgarriak. Gai horren inguruan, halaber, argigarriak dira delitu hauen 
aurrean Jarduteko Gidan gizarte zerbitzuetako profesionalentzako jaso diren ekarpenak; 
Emakundek, EUDELek, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak 
eta hiru foru aldundiek osatzen duten Erakundeen arteko Talde Teknikoak atera zuen 
gida hori, pasa den urtean baita ere, 2001az geroztik arlo honetan indarrean dagoen 
erakunde erabakiaren esparruan.

Hala eta guztiz ere, Lege Integralak dituen helburuak lortzeko hartu diren neurrien 
eraginkortasun-maila zein den jakin nahi bada, ez da nahikoa administrazioak gauzatu 
dituen jarduerak laburbiltzea. Behar-beharrezkoa da neurriak ebaluatzea eta merezi duten 
balorazioa era koherentean ematea bai neurrien hartzaileei bai neurriak ezartzerakoan 
esku hartzen duten eragile juridiko eta sozialei. 

Ildo horri jarraiki atera dira urte honetan udal eremuko hainbat azterlan, bai eta 
autonomia erkidego osoari dagokion txosten bat ere; txostena urte bukaeran aurkeztu 
zuen Justizia Administrazioko Euskal Behatokiko lan-talde batek, genero indarkeriaren 
ingurukoak, hain zuzen. Behatokia Justizia Administrazioarekin lotutako gaien inguruko 
ikerketa, eztabaida, analisi eta jarduteko proposamenen foro bat da, eta bertan Ararte-
koak ere parte hartzen du, Euskadin zerbitzu publiko hori emateko esku hartzen duten 
erakundeekin, profesionalekin eta eragileekin batera.
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Bertan ateratzen diren ondorioek, gure erakundeak ontzat hartzen dituenak, 
biztanleen itxaropenen eta Justizia Administrazioak, batez ere bide penalean, eskain 
dezakeenaren arteko desoreka erakusten dute. Hori argiago antzeman daiteke, para-
doxikoki, gizarte sentsibilizazio handiagorantz eta indarkeri mota honen zero toleran-
tziarantz goazen heinean. Izan ere, aipatutako aurrerapausoak, zalantzarik gabe bide 
egokian egin den arren, sisteman, gaur egun sistema gisa hartzen dugunean, zuzendu 
beharreko zenbait disfuntzio eragiten ditu. 

Alde batetik, aurreikusitako neurri polizial, sozial eta judizialek ekarri duten lan-
kopuruaren igoera ez dator bat horiei aurre egiteko behar diren bitarteko materialekin 
eta giza baliabideekin, eta ondorioz, biktimak jasotzen duen arretaren kalitateari kalte 
egiten dioten automatismoak eta presak sortzen dira. 

Beste alde batetik, indarkeri mota honen aurrean sistemak duen erreakzioak genero 
ikuspegi berezia dauka, eta, kasu askotan, erreakzio horretan parte hartzen dutenak 
ez daude ikuspegi horretan trebatuta. Horren eraginez, alde batetik, familiaren arteko 
harremanak epaitegietara eramateko joera sortzen da, batzuetan ikusten den moduan, 
eta sozialki edo moralki gaitzesgarri izan daitezkeen arren delitua izatera iristen ez diren 
jokaerak kriminalizatzen dira. Eta, beste alde batetik, nolabaiteko erresistentzia dago 
Justizia Administrazioko sektore batzuetan genero indarkeria gizonaren mesedetan 
emakumeari boterea ukatzen dioten kultur arauen eta gizarte egituraren ondorioa dela 
onartzeko. Gainera, orain gutxi arte “bikote arazoak” ikusten ziren tokian indarkeri 
sexista ikusteko, beharrezkoa da hori onartzea. 

Eragile juridikoen artean horrek sortzen dituen tentsioak agerikoak dira indarkeri 
kasu batek, legean ezarritako neurriak aplikatu ahal izateko, 1/2004 Legeak eskatzen 
dituen betebeharrak betetzen dituen zehazteko orduan, kasu batzuetan, behinik behin. 
Hauek dira betebehar horiek: bereizkeriaren, desberdintasun egoeraren eta gizonak 
emakumearen gainetik jartzen dituen botere-harremanen agerpena izatea. Hori saihe-
steko, legean ezarritako neurriak martxan jartzen parte hartzen duten pertsona guztien 
trebakuntzan sakontzea beharrezkoa da, bai eta ahalegin handiagoa egitea ere kaltetutako 
emakumeak neurrien esanahia, ondorioak eta neurrien izapideak egitetik eratortzen 
diren gertakariak eta epeak ezagut ditzaten. Hortaz, ezin da ahaztu emakumeak “ahal-
duntzeko” balio beharko lukeela prozesuak, izan ere, indarkeriak beldurra, segurtasun 
eza eta mendekotasuna sortzen die eta, horregatik, prozesua abiaraztean beren burua 
protagonistatzat hartzea lortu behar da, eta ez babesa behar duen objektu soil gisa. 
Horrekin ez dugu esan nahi biktimek prozesu penala kontrolatu behar dutenik, baizik 
eta prozesuak beren bizitzen gaineko kontrola berreskuratzen lagunduko dien tresna 
eraginkorra izan behar duela. Hori dena beren arazoari erabateko laguntza ematearen 
esparruan kokatzen da, non esku-hartze penalak ez du zertan ardatza ez elementu 
eraginkorragoa izan –maiz hala gertatzen da–. 

Jasotako zenbait kexek betearazpen faseko gabeziak aipatzen dituzte. Gi-
puzkoan egoera bereziki kezkagarria da; izan ere, Emakumearen aurkako Indarkeriaren 
arloko Epaitegiak erabakitzen dituen babes neurriak bizkortasunez izapidetu eta betea-
razten dira, baina zenbait erreklamazio iritsi zaizkigu atzerapenei lotuta eta gainerako 
jurisdikzio penalean tratu txarrak ematen dituztenen kontra ematen diren neurriak ez 
aplikatzeari lotuta; horien betearazpena Donostian dagoen Zigor Betearazpenaren 
Bulegoaz arduratzen den epaile-taldeari dagokio. 
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Senar ohiaren aurka tratu txarrengatik zenbait salaketa jarri zituen emakume 
batek aurkeztu zuen kexa horietako bat; bere salaketak falta-judizio gisa izapidetu ziren 
eta gutxieneko zigorrekin ebatzi ziren, genero indarkeriaren arloan egin zen erreforma 
penala baino lehenagokoak baitziren salaketak. Hala ere, tratu txarrak eman zizkionak 
erasotzen segitu zuen, toki guztietara jarraitzen zuen eta emakumearen defentsan atera 
zen ertzain bat erasotzera ere iritsi zen. Gertakari horren ondorioz, 2006ko martxoan, 
atentatu delitu batengatik kondenatu zuten epai irmo bidez, eta urte bateko kartzela 
zigorra ezarri zitzaion, babes neurri batekin, jasaten zuen nortasun nahastea kontuan 
hartuta; neurri hori zigorraren denbora-tartean establezimendu edo zentro psikiatriko 
batean kanpoko tratamendua jasotzean zetzan. Hainbat gestio egin genituen gure erre-
klamatzailea babestuta egon zedin eta neurria ahal bezain azkar eraginkorra izan zedin, 
baina betearazpena geldirik zegoen epaitegietan; irailean, epai betearazleaz arduratzen 
ziren langileen lizentziak, bajak eta oporrak aipatu zituzten Probintzia Auzitegiaren 
aurrean atzerapena justifi katzeko. Bien bitartean, emakume honen aurkako erasoak 
saihesteko Ertzaintzak une oro agertu zuen jarrera arduratsu eta kolaboratzaileagatik ere, 
emakumeak jasaten zuen jazarpen egoera ez zen eten, eta, aitzitik, egunetik egunera 
okerrera joan zen. Berak behin eta berriro aipatzen zuen, arrazoiarekin, erabakitako 
neurriak bere segurtasunarentzat zuen garrantzia, eta, hortaz, erabakiaren betearazpena 
eskatzen jarraitu genuen Epaitegiaren nahiz Probintzia Auzitegiaren aurrean. Probintzia 
Auzitegiko lehendakariak azaroan egiaztatu zuenean ildo berean egin zituen gestioek 
ez zutela emaitzarik izan, Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko Ikuskaritza Zerbitzura 
eraman zuen kasua. 

Nahiz eta aurrerapena gertatu den auzi penalak bizkortzean, atzerapenek pro-
zeduraren substantziazioari ere eragiten diote, eta hori, sexu askatasunaren kon-
trako delituen kasuan, biktimarentzat oso kaltegarria izaten da. Horixe adierazi ziguten 
bi erreklamatzaileek. Ia bi urte lehenago aurkeztutako sexu abusuengatiko salaketak 
direla medio hasi zen prozesuak zuen bultzada txikiaz kexatzen ziren. Instrukzioaren 
konplexutasuna alde batera utzita, ikusi ahal izan genuenez, epaitegiaren eta kasuari 
atxikitako fi skaltzaren titulartasunean egondako aldaketengatik luzatu zen prozesua 
arrazoizko mugetatik haratago; fi skaltzak, guk agertu genuen interesari erantzunez, 
prozedura lehenbailehen ebazteko eskatu zuen –bai eta lortu ere–.

Kasu horri berari lotuta, beste bi gai mahaigaineratu ziren delitu mota hauen 
biktimentzako laguntzaren inguruan.

Bateko, abokatuaren laguntza. Laguntza hori autonomia erkidego osorako dago 
bermatuta, lehenengo aholkularitza eta orientazioari dagokionez; Justizia Administra-
zioak epaitegien zerbitzura jartzen dituen abokatuen elkargoek eta biktimak laguntzeko 
bulegoek eskaintzen dute laguntza hori. Horien lan ona guk ere egiaztatzeko aukera 
izan dugu, emakumeen kontrako erasoen zenbait kasutan esku hartu baitugu. Hala eta 
guztiz ere, lurraldeen arteko aldeak daude akusazio partikularraren kostuei dagokienez. 
Izan ere, Bizkaian eta Araban, kasuan kasuko foru aldundiak sinatutako hitzarmenaren 
arabera estaltzen dira gastuak, biktimaren diru-sarrerak aintzat hartu gabe. Gipuzkoan, 
ordea, akusazio gisa aurkeztu nahi duen biktimak ez duenean abokatu jakin bat izendatu, 
abokatu eginkizun hori Abokatuen Elkargoko ofi ziozko txandan dagokionari esleituko 
zaio, eta abokatu zerbitzua doan izatea, beste edozein delitu moten kasuan bezala, 
zerbitzua eskatzen duenaren diru-sarreren araberakoa izaten da.



363EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNA

Kexa Gipuzkoako Foru Aldundiari azaldu genion, bera izan baitzen, hain zuzen, 
1985az geroztik, delitu mota hauen biktima direnen defentsan eta aholkularitza juridikoan 
aitzindaria. Bere erantzunean jakinarazi zigunez, zerbitzu hori eskaintzeari utzi egin zioten, 
2003. urtean Justizia Sailaren eta Legekarien Euskal Kontseiluaren artean sinatutako 
Erabaki baten ondorioz. Izan ere, erabaki horren bidez, etxeko indarkeriaren eta/edo 
sexu erasoen biktimentzat berariazko ofi ziozko txanda sortu zen. Horrekin ordura arte 
Foru Aldundiak eskaintzen zuen zerbitzua berme osoz gauzatuko zela ulertuta, zerbitzua 
bere horretan uzteak bikoiztasuna sor zezakeela pentsatu zuen Aldundiak, eta horrek 
azaltzen du gaur egungo egoera.

Poztekoa izan zen, hala ere, Gipuzkoako Foru Aldundiak erantzun hori eman zuen 
egun berean Aldundiari Batzar Nagusiek aho batez eskaera hau egin izana: Legekarien 
Euskal Kontseiluarekin sinatutako hitzarmena hobetzea susta zezala Eusko Jaurlaritzak, 
etxeko tratu txarrak eta sexu erasoak pairatu dituzten biktimentzat doaneko aholkularitza 
juridikoa bermatzeko. Aldundiak emandako erantzunean aipatzen zen arlo horretan 
bazegoela proiektu bat, eta erantzunean bertan bere irizpidea adierazi zuen –gu bat 
gatoz irizpidearekin–: proiektu horren esparruan jorratu behar da hobekuntza, “gaur 
egun eskaintzen den proiektua hobetzeari begira nahiz, beharrezkotzat eta egoki-
tzat jotzen den kasuan, Foru Aldundiek zerbitzua osatzeko edo zabaltzeko aukera 
izanda; hori gertatuz gero, guztiek batera egin beharreko gauza dela pentsatzen 
dugu, irismen eta eduki berdinarekin hiru lurraldeetan”.

Laguntza psikologikoa, halaber, funtsezko beste laguntza mota bat izaten da kasu 
hauetan. Gure erreklamatzaileen kasuan, laguntza hori beren udalek ematen zuten; 
Gipuzkoako Foru Aldundiak kasu hauetarako ematen duen laguntza kudeatzen du 
udalek. Laguntzak bi fase ditu: lehenengoan, azterketa eta balorazioa egiten da eta, 
bigarrenean, tratamendua, non gehienez ere 18 saio gehi udaleko gizarte zerbitzuekin 
beste bi koordinazio saio sartzen diren. Biktimek, mota honetako gertakariek eragindako 
kaltea gainditzeko, tratamendua salaketa egin baino lehen hasten dutenean sortzen da 
arazoa, gorago azaldu dugun kasuan gertatu zen moduan. Hala, erakundeek kasuaren 
berri dutenerako eta beren baliabideak eskaintzen dituztenerako, terapeuta partikular 
batek jadanik abiatuta izaten du esku-hartze programa bat. Horrek arazoak ekar die-
zazkieke gizarte ongizateko zerbitzuei helburuak jadanik ezarrita dituen programa bat 
ebaluatzerakoan eta harekin koordinatzerakoan, eta ondorioz, administrazioarekin ko-
ordinatuta jorratu daitezkeen jarraibideak eta garapenak dituzten programentzat soilik 
balio dezatela laguntza publikoek eskatzen dute, eta ez lehendik hasitako tratamendu 
pribatu baten kostuei aurre egiteko. 

Gure kasuan, planteamendu horrek praktikan izan zuen ondorioa hauxe izan 
zen: eskaintzen zitzaien laguntza psikologikoko programan parte hartu nahi bazuten 
biktimek, beste terapeuta batek tratatuko zituen, ez ordura arte tratatu zituenak. Bal-
dintza horren azpian dagoen interesa ulergarria da, eta hain justu, gure esku-hartzearen 
prozesu guztian, biktimak babesik gabe ez uzteko udaleko gizarte ongizateko zerbitzuen 
jarrera aktiboa eta malgua zela egiaztatu ahal izan genuen. Baina, kontua da, terapia-
ren fi nantziazioa terapia beste profesional baten kontura izatera baldintzatuta egote 
horrek eragiten zuela babesgabetasuna, kontuan hartuta biktimentzat izugarri zaila dela 
beste pertsona batenganako irekitasuna lortzea horrelako delitu motetan sortzen den 
prozesu mingarria berriro abiatzeko. Udalari egoera horren berri eman genion, eta 
berak, erantzun gisa, terapeuta aldatu arte jarraitutako terapiaren zati bat ordaintzen 



364 ARARTEKOA. 2006KO TXOSTENA

lagunduko zuela onartu zuen, betiere erreklamatzaileek programa publikoan parte 
hartzea onartzen bazuten; irtenbide hori, bai gure erakundearen iritziz bai biktimen 
iritziz, arrazoizkoa izan zen. 

Azkenik, genero indarkeriaren eta sexu erasoen biktima izandako emakumeei ema-
ten zaien laguntzaren hobekuntzak administrazioek eskaintzen dituzten zerbitzuen 
arteko koordinazio eraginkorra behar du. Horrek laguntza sinplifi katzea eskatzen du, 
emakume horiei beren eskura dituzten baliabideei buruzko informazio guztia eskainiko 
zaien toki batetik abiatuta, bai eta eragileen artean informazio eta koordinazio kanalak 
sortzea ere. Hori beharrezkoa da benetan erabatekoa izan nahi duen laguntzarentzat, 
baina baita egunetik egunera indar handiagoarekin agertzen den behar batentzat ere: 
esku hartzen duten eragileak gai izan daitezela beste eragileekin partekatzeko bakoitzak 
bere ikuspuntutik egiten dituen diagnostikoak, sistemaren ahultasun posibleei buruzkoak, 
nahiz eragileek praktikan jartzen dituzten baliabide berriek dituzten aukerak. 

Hori guztia, gainera, ondorengo arlo hauek koherenteki barne hartuko dituen 
funtzionamendu metodo baten esparruan: polizi arloa, arlo judiziala, hezkuntza arloa, 
gizarte ongizatearen arloa eta elkarteen arloa; horrela, arlo horietako bakoitza bidean 
sortzen diren erronka berrietara egokitzen den moduak, neurri berrien bitartez nahiz 
antolatzeko modu berrien bitartez, beti kontuan hartuko ditu gainerako elementuak, 
zeinak sistema beraren barruan dauden eta elkarrekintzan diharduten. Bizitza jakin baten 
(biktima den emakume baten) bizitza kalitatea hobetzeko ahalmenak zehaztu beharko 
du kasu bakoitzean sistemaren eraginkortasuna, eta bizitza hori bat da bere konplexu-
tasunaren barruan, hainbat mailatako laguntza behar duen arren.

Hala, jaso ditugun kexetan oraindik ere horrelako kasuak ikusten dira: biktimak 
behin eta berriz bere arazoa hainbat instantzien aurrean errepikatu beharra, urruntzeko 
aginduen eta seme-alabak bisitatzeko araubideen arteko inkoherentzia, babes maila 
desberdinak bizilekuaren arabera, emakumeari informaziorik ez ematea bere erasotzai-
lea aske jarriko dutela esanez, harik eta askatzen duten arte, eta hainbat erakundeetan 
atzera eta aurrera ibili beharra, nahiz eta erakundeek beren eskumenen berri ematen 
dieten soilik. Horrek guztiak agerian jartzen du erakundeek ez dutela kontuan hartzen, 
kasu batzuetan, esku hartzen duten bizitza errealitatearen izaera unitario hori, eta hala, 
horrek ondorioa izango du haien erantzunak beren inertzien eta lehentasunen arabera 
justifi katzean, arreta behar duen pertsonaren interes praktiko eta estrategikoen arabera 
izan ordez.

Prozesuan esku hartzen duten instantzia guztiak adi egon behar dira arrisku horren 
aurrean; orain arte biktimarentzako orientazio zerbitzuak egiten ari dira arrisku horren 
kontrako lana, eta haien lan ona gorago ere aipatu dugu. Esan beharra dugu, halere, 
zerbitzu horiek hiriburuetako epaitegietan eta Barakaldon bakarrik egoteak eraginkorta-
suna kentzen diela eta lanez gehiegi kargatzen dituela, eta beraz, beharrezkoa da haien 
lana bultzatzea eta lan hori egiteko erabiltzen dituzten bitartekoak zabaltzea. Ildo horri 
jarraiki, EUDELek, Emakunderekin lankidetzan, egiten duen lan garrantzitsua aipatu 
behar dugu, Berdinsarearen bitartez, hain zuzen. Bertan koordinatzen diren udalerriek 
materialak eta hausnarketak partekatzen dituzte, biktimentzako laguntza eta emakumeen 
kontrako indarkeri egoeren prebentzioa hobetzeko; horrez gain, foroak sustatzen dituzte 
sistemak behar duen homogeneotasuna ahalbidetuko duten toki protokoloak onartzeko. 
Bide onetik doazen ekimenak dira, zalantzarik gabe, eta haien emaitzak arreta handiz 
jarraituko ditugu.
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3. Sexuagatiko bereizkeriaren aurrean Administrazioak duen jarrera

3.1. Irungo eta Hondarribiko alardeetan emakumeak baztertzea
               
Sexuagatiko bereizkeria barne hartzen duten administrazio jardueren artean, beste 

urte batez ere emakumeek Irungo eta Hondarribiko Alardeetan berdintasunez parte 
hartzeko eskaera nabarmentzen da; 1996. urteaz geroztik gure esku-hartzea eskatzen 
du arazoak, baina, tamalez, oraindik ezin dugu hemen islatu erreklamazio hori asebeteko 
duen emaitzarik. 

Aurreko txostenetan luze eta zabal azaldu izan dugu bi Alardeetan emakumearen 
berdintasunezko parte-hartzea dela-eta sortu den arazoaren egoerak azken urteetan 
izan duen bilakaera. Aurretik ere aipatu izan dugu Irungo eta Hondarribiko Udalek me-
kanismoak abiarazi behar dituztela beren jaietan emakumeen eta gizonen berdintasun 
eraginkorra lortzera bideratuta; horretarako, Alardearen antolakuntza publikoa bideratu 
behar dute, eta ez emakumeak baztertzen dituen –kantineren paperean izan ezik– jaien 
aurrean beste alde batera begiratzera mugatu Alardearen antolakuntza esku pribatuetan 
dagoela arrazoituz. Gure azken txostenetan ohartarazten genuen antolakuntza pribatu 
hori ez zela arrazoia izan behar berdintasun eskubidearen urratze horri aurre egiteko or-
duan erakundeek ez esku hartzeko; izan ere, urratze hori jai eta kultur arloko ondarearen 
(herritar guztien ondarea) esparruan islatzen denez eta kaleetan zehar erakusten denez 
(jabari publikoko ondasunak), hedadura publiko nahikoa du, edonola ere, herritarren 
interes orokorraren gainean eragiteko, eta, zalantzarik gabe, interes hori zaindu behar 
dute arduradun publikoek.

Hori guztia bereziki larria da kontuan hartzen badugu bi Udalek nahita utzi dutela 
Alardearen antolakuntza, bi Alardeetan udalaren antolakuntzak tradizio luzea duen 
arren, eta hori dena helburu bakar batekin: desfi leetan emakumeek berdintasunez parte 
hartzeko betebeharra saihesteko (betebeharra EAEko Auzitegi Nagusiak eta Auzitegi 
Gorenak bi udalerrientzat egindako erabakietatik eratortzen da). 

2005eko gure txostenean adierazten genuen emakumeen eta gizonen berdinta-
sunerako Eusko Legebiltzarraren 4/2005 Lege berriak (BL) aurrerapauso handia izan 
beharko zukeela gai honi dagokionez, udal korporazioek berdintasunerako eskubidea 
urratzeko jokaera azaltzen duten lege oinarri berriak barne hartzen baititu. Hori islatu 
zen, hain zuzen, legea Alardeen kasura aplikatzeari buruz urte berean, 2005ean, egin 
zen txosten batean; txostena erakunde honek egin zuen, emakumeek Alardeetan ber-
dintasunez parte hartzea defendatzen duten kolektiboek eskatuta. Bi Udalen jarrera 
Berdintasunerako Euskal Legearen xedapenekin bat ez datorrela nabarmentzen genuen 
jadanik 2005eko txosten horretan; izan ere, alde batetik, emakumeek berdintasun bal-
dintzetan parte hartzea uzten ez duen Alardea antolatzea baimentzen dute urtero Udalek, 
eta, bestetik, ez dute inolako formularik gauzatu nahi beren udalerrietako emakumeak 
udalerri horietako jai nagusietan barne hartzea ahalbidetzeko. 

2006an berriro esku hartu behar izan dugu arazo honetan, bi Alardeetan emaku-
meak erabat barne hartzea defendatzen duten kolektiboek urte honetan ere egin zituzten 
kexak direla-eta; Irungo eta Hondarribiko Udalei gomendio bana egin diegu emakume-
entzat eta gizonentzat berdintasunean oinarritutako jaiak ahalbidetu ditzaten. 

Kolektibo horiek jarritako kexetan azaldu zitzaigunez, beharrezkoa da Udalak (bai 
Irunen kasuan, bai Hondarribiaren kasuan), bere ekintza gisa, berdintasunezko Alarde 
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publikoa bere gain hartzea, berdintasunezko jai-giroa lortzeko bidea bermatze aldera. 
Horrez gain, erreklamatzaileek honakoa mahaigaineratzen zuten: antolaketa lan hori 
udal administrazioaren ardura izateko beharraz haratago, jokoan legoke gizon eta emaku-
meentzako berdintasunezko Alardea sustatu, babestu eta bermatzeko beharrezko diren 
baliabide politiko eta materialak dituen erakunde publiko baten borondatea. 

Aurreko urteetako gure idatzietan azaldutako argudioak errepikatuz, gure 
esku-hartzea honetara bideratu genuen hasiera batean: alkateei galdetu genien ea zer 
arrazoi zituzten beren udalerrietako jai nagusietan emakumeen eta gizonen berdinta-
suna bultzatzeko inolako bitartekorik ez jartzeko. Bi espedienteei bukaera eman zieten 
gomendioetan, aurrerago baliatutako arrazoiak azpimarratzen genituen: bi udalerrietan 
egiten diren ekitaldiak ez datoz bat xedapen konstituzional eta legalekin, sexu berdin-
tasunari dagokionez.

Zehazki, Irunen kasuan, alkateari eskatzen genion argitu zitzala zeintzuk ziren 
arrazoiak bere udalerriko biztanleen interes orokorrarentzat jai esparruaren banaketa 
–jai esparru bakarra bultzatu eta ahalbidetuko duten jarduerak ez egitearen ondorioz 
sortutakoa– hobe zela irizteko, kontuan hartuta urtero Irunen egiten diren bi Alardee-
tako batera ezin direla joan udalerriko emakumeak, nahiz eta beraiek hala nahi izan. 
Bere erantzunetan Irungo alkateak gai hori saihestu egiten du, eta azpimarratzen du 
bi Alardeak antolakuntza pribatuko esparruak direla eta Udalak horiekiko neutraltasun 
jarrera zorrotza duela. Hala ere, gai horri dagokionez, honako hau adierazi behar diogu 
gure gomendioan:

“...adierazi behar dugu ez zaigula onargarria iruditzen Udalak duen balizko neutraltasun 
jarrera eta, gainera, azpimarratu nahi dugu jada adierazi dugunarengatik, ez dela adierazi 
bezain neutrala. Berdintasunaren sustapeneko betebehar konstituzionalaren parte da emaku-
meen kanporatze eta diskriminazio egoeraren aurrean, hurrengo ekainaren 30ean Irunen 
berdintasunezko jai esparrua lortu nahi duten ekimenak esplizituki babestea, eta Udalak 
–botere publiko den heinean– horixe bete behar du. Horregatik, beharrezkoa iruditzen 
zaigu Udalak tradizionala deritzon Alardearen babes material edo sinbolikoa ekiditea eta 
berdintasunezko Alardearen jakinarazpena eta antolaketaren alde egitea. 
Irunen bizi den egoera Udaleko botere publikoaren borondate esplizituari esker aldatuko 
da bakarrik, herritar guztiak berdintasun egoeran hartzen dituen jaiak antolatuz, sexu baz-
terkeriak alde batera utziz. Udal erakundearen zeregina, helburu hori lortzeari dagokionez, 
aldaketa prozesuaren buruan egotea litzateke, berdintasunezko kultura demokratikoa txer-
tatzen lagunduz, emakumezkoen eta gizonezkoen berdintasunezko Alardea babesten duela 
adierazi eta gauzatuz eta, azken batean, ideia hori sustatu eta barreiatzen lagunduko duten 
ekimen guztien alde eginez.”

Irungo Udalari egin genion gomendioan, azkenik, berdintasunezko jai esparrua bere 
gain hartzea eskatu genion, udal Alarde publikoa zuzenean deituz edo berdintasunean 
oinarritutako Alardea bultzatuz eta bideratuz; horretarako, behar adina ekintza positiboko 
neurri abiarazi beharko lirateke, honako hauek barne: jai programa banatzea, baina 
Udalak bertatik kendu zuen berdintasunezko Alardeari buruzko publizitatea berriro ere 
erantsita. Era berean, emakumeek berdintasun baldintzetan parte hartzea eragozten 
zuen Alarde tradizionala izeneko jarduera pribatuari laguntza materiala edo sinbolikoa 
emateari utz ziezaiola eskatu genion Udalari.

Hondarribiko Alardeari dagokionez, honako hau nabarmentzen genuen:
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“Behin baino gehiagotan adierazi dugu dagoeneko erakunde honen iritziz Alardea anto-
latzeko ekimena Hondarribiko Udalak hartu beharko lukeela berriro, udala baita jarduera 
hori herritarren interesaren mende jarriko dela hoberen bermatzen duena. Eta, hain zuzen 
ere, herritarren interesen arabera, alde batetik, jai ekitaldi horrek hondarribitarren ondarea 
izan behar du –ondare hori babestu egin behar da, horren jabetza ez dezaten partikular 
batzuek eskuratu– eta, bestetik, berdintasun printzipioa bete behar da eta, horrekin batera, 
Hondarribiko biztanle guzti-guztientzat berdintasunezko jai giroa sortu behar da, non ez den 
sexuaren araberako bazterketarik onartzen. Gure aburuz, berdintasunean oinarritutako jaiak 
ahalbidetzeko lege betebeharra, hasiera batean, Konstituzioaren 9.2 artikulutik eratortzen 
da. Betebehar hori, gero, Berdintasunerako Euskal Legeak xehetasun handiagoz garatzen 
du, kulturaren eremuan emakumeen diskriminazioarekin amaitzeko ekintza positiboak 
abian jartzea botere publikoentzat baitezpadakoa dela jasotzen baita, eta, horrela, euskal 
administrazio publikoen lege parametroak zehazten dira.” 

Udalari gogorarazten genion, halaber, bere eskumeneko boterea gainditzen duela, 
baldin eta Hondarribiko biztanle diren emakumeak gizonezko herritarren aurrean diskri-
minatuta egotea eragiten duen jai politikarekin jarraitzen badu administrazioak egiten 
dituen jarduera edo ekintzen bitartez, eta, bestalde, Konstituzioaren 9.2 artikulua eta 
Berdintasunerako Euskal Legeko 7 1) eta 25.1 (lehen paragrafoa) artikuluak zuzenean 
urratzen dituela. 

Horren inguruan adierazi genion Berdintasunerako Legearen manu horietan ja-
sotzen dela, azken batean, Hondarribiko Udalak berdintasunezko jai politika garatzeko 
beharrezko neurriak zehazteko duen betebeharra, eta ezinezkotzat jotzen dela Udalek 
berdintasunezko jai giroa ezartzea bilatzen duten gizarte ekimenak bultzatzen dituzten 
jarduerak egiteko inolako neurririk ez hartzeko politika garatzea. Hondarribin bizi den 
diskriminazio egoeraren gisakoak luzatzea edo betikotzea eragingo lukeen jai politika 
egiteak eskumeneko boterearen mugak gainditzea ekarriko luke. Eskumeneko botere 
horiek, oro har, kultur arloko politikaren inguruko udal jarduerak babesten dituzte. 

Halaber, gogorarazi behar izan genion Jaizkibel Konpainia mistoa pertsona pribatu 
batzuen ekimenari esker sortu dela Hondarribin, eta konpainia hori da, hain zuzen, 
emakumeen eta gizonen berdintasuna zati batean eta zailtasun handiekin bermatu de-
zakeen jai elementu bakarra. Pertsona horiek, gainera, berdintasuna bermatzea zailtzen 
duten oztopoak kentzeko orduan udalaren babes faltaz gain, beren lan aipagarri eta 
demokratikoa bultzatzeari udal horrek egiten dien berariazko bazterketarekin egiten 
dute topo.

Azkenik, Hondarribiko Udalari gomendatu genion berdintasunezko eremua ahalbi-
detzea ekarriko duen jai politika egin zezala. Horretarako bi bide aurreikusten ziren: 
Alarde publiko ez diskriminatzailea deitzea edo, hala badagokio, Udalak baimendutako 
Alardean Jaizkibel Konpainiaren parte-hartzea bermatuko zuen bitarteko material eta 
formalak jartzea.

Horiek dira, laburbilduz, bi Udalei helarazi genizkien ondorioak, ordena konsti-
tuzional eta legalen arrazoiak gora joz, eragotzi egiten baitzaie Udalei udalerri horietan 
urtero ospatzen den jai ekitaldi nagusitik emakumeak baztertzearen aurrean pasibotasun 
jarrera hori izaten jarraitzea. Horretarako, Arartekoa berriro saiatu da udal arduradunei 
buruan sartzen jarrera aldatu behar dutela, baina, zoritxarrez, onartu beharra daukagu, 
beste urte batez ere, bilatzen genuen emaitza ez dugula lortu.
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Geroago jakin dugu bi alkateak 2006ko azaroaren 6an Eusko Legebiltzarreko 
Emakume eta Gazteria Batzordearen aurrera joan direla, Batzordeak hala eskatu eskatu-
ta, ondorengo gai hauek argitzeko: Alardeak pribatizatzeko arrazoiak, Udalaren jarrera 
Berdintasunerako Legearen aurrean eta bi udal erakundeek emango zituzten urratsak 
arazoa konpontzeko. Bi azalpenetan, jaiak direla-eta beren udalerrietan sortzen den 
bereizkeria egoeraren aurrean ezer ez egiteko jarrerarekin jarraitzeko erakunde honi 
helarazitako argudio berdinak eman zituzten, hau da, antolakuntza pribatuak direla eta 
Udalek, ikuskizun publikotarako baimen baten bidez, baimendu besterik ez dituztela 
egiten. Ez dute ezer esaten beren herrietako jaietako ekintza nagusian parte hartu nahi 
duten emakumeak positiboki bultzatuko dituen neurriak hartzeari ematen dioten ezezkoari 
buruz, eta ez dituzte argitzen Alardeak pribatizatu izanaren arrazoiak.

Edonola ere, erakunde honek nahiz bestelako erakundeek hamar urtetan erabaki 
asko eman dituzte Irungo eta Hondarribiko Udalek bitartekoak aktiba ditzaten gurea 
bezalako gizarte demokratiko batean inolako euskarririk aurkitu beharko ez lukeen 
anakronismo ulergaitz honekin bukatzeko; gainera, anakronismo hori onartezina da 
euskal herritarren gehiengoaren aburuz. Koherentzia politikoak, erantzukizun zentzuak 
eta, azkenik, estatu demokratikoaren arrazoiak erantzukizun politikoren bat duten per-
tsona guztiei bultzatu beharko lieke adostasuna gehiago ez luzatzera, adostasun hori 
beharrezkoa baita emakumeak diskriminatzen dituen ikuskizun hau –zeina oso urruti 
baitagoen gurea bezalako gizarte aurreratu batean sexu berdintasunaren alorrean er-
dietsitako lorpenak islatzetik– urtero errepikatzea ahalbidetzen duten baldintzak behin 
betiko ezabatzeko. 

3.2. Berdintasuna eta jaiak: Donostiako danborrada
           
Aurkeztu zitzaigun beste kexa bat Donostiako danborradarekin lotuta zegoen, eta 

kexa horren azpian, Alardeen kasuan bezalaxe, jaietan emakumeek duten parte-hartzeari 
berdintasun printzipioa aplikatzea zegoen. Kexan, San Sebastian egunaren bezperan 
Donostiako kaleetan gertatutako ahozko indarkeriaren inguruko zenbait gertakari sala-
tu zituen Donostiako herritar talde batek, emakumeek Donostiako danborradan parte 
hartzearen inguruko eztabaida batekin lotuta. 

Gertakariak partikularren arteko harremanen esparrura bideratu behar zirenez, 
erreklamatzaileei jakinarazi genien guk ezin genuela esku hartu haien eskaera betetzeko. 
Hala ere, kexa idatzi horren azpian beste erreklamazio bat zegoen Donostiako danbo-
rradan emakumeen erabateko parte-hartzearen inguruan. 2006. urtean, Donostiako 
Udalak honako ekimen hau abiarazi zuen: bandera igotzearen eta jaistearen (jaiaren 
hasiera eta bukaera adierazten duten bi ekitaldi enblematiko; tokiko agintariak ere joaten 
dira ekitaldi horietara, eta ekitaldietan danborrada ospatzen duen herritarren multzo 
handia biltzen da) ardura zuten elkarteei ezarri zien ekitaldi horietan emakumeek ere 
parte hartu behar zutela, kontuan hartuta bi elkarte horietan gizonak bakarrik daudela. 
Bi ekitaldiak emakumeen parte-hartzearekin egin ziren lehenengoz, nahiz eta bande-
ra igotzearen kasuan, emakumeen ordezkaritza sinbolikoa izan zen. Izan ere, beste 
elkarteetako 12 emakume agertu ziren soilik, eta guztiak urketari gisa jantzita, hau da, 
ekitaldiaren ardura zuen elkarteko gizonezko partaideekiko desberdin, gizon guztiak 
sukaldariz jantzita baitzeuden. Kexan adierazten zenez, emakumeen partaidetza oso 
urrun zegoen erabateko berdintasun baldintzetako partaidetzatik.
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Horregatik, Donostiako Udalera jo genuen, eta gure iritzia helarazi genien urte 
horretako bandera igoeraren eta jaitsieraren inguruan. Gure idatzian Udala zoriondu 
genuen 2006 urte horretan izan zuen ekimenagatik, hau da, danborradan emakumeen 
partaidetza sustatzeagatik. Hala ere, Donostiako danborradan emakumeen eta gizonen 
berdintasuna sustatzeko Udalak hasitako bidean sakontzen jarraitu beharko lukeela ere 
helarazi genion. Gure iritziz, sexuagatiko bereizkeriaren kontra borroka egiten hasteko 
modu egokia da abiarazitakoa, etorkizunean areago garatu beharrekoa. Halaber, Arar-
teko erakundearen konpromisoa adierazi genuen jai horretan emakumeen erabateko 
partaidetza bultzatzen jarraitzeko.

Aurreko urtean aipatu genuen, eta berriro ere azpimarratu behar dugu, zenbait jai 
ekitaldiren antolaketa pribatu izatearekin estaltzeko saiakera antzeman dugula EAEko 
hainbat herritan, sexuagatiko bereizkeria ezaren agindua saihesteko helburu bakarrarekin. 
Nahitaezkotzat jotzen dugu estalki hori kentzea eta administrazio arduradunek aktiboki 
eta argiro abiaraztea jaietan emakumeen eta gizonen arteko erabateko berdintasuna 
birgaitzeko neurriak.

Donostiaren kasuan, kexa bat iritsi zaigun lehenengo aldia, nahiz eta aipatu be-
har dugun udal agintariek justu aurten eskatu dituztela lehenengoz emakumeek elkarte 
pribatuetan parte har dezaten bermatzeko neurriak; izan ere, elkarte horiek arduratzen 
dira jaiaren bi ekitaldi nagusiez, hots, bandera igoeraz eta jaitsieraz, eta Donostiako he-
rritarrek seriotasun eta garrantzi handia ematen diete ekitaldi horiei, herritarrak beraiek 
diren heinean ekitaldi horien titular bakar. Donostiako Udalak egindako urratsa Udaleko 
jai politikak bide egokia hartu izanaren adierazle dela pentsatzen dugu; elkarte priba-
tuek udal jaien antolaketan duten jarduteko tartea mugatu nahi da, batez ere proiekzio 
publiko handia duten bi ekitaldietan, izan ere, ekitaldi horiek ezin dute jabetza pribatua 
izan, Donostiako herritar guztien ondare baitira. Hala ere, kexa sustatu zuten pertso-
nekin ados gaude iritzi honekin: beste danborradetako 12 emakume sartzea ezin da 
hartu erabateko berdintasunaren formulatzat, bandera igoerako ekitaldian emakumeak 
dauden bezala, elkartearen gainerako lerrotan ere egon beharko liratekeelako, funtzio 
guzti-guztiak bereganatuta eta ez sinbolikoki edo zati batean, aurten gertatu den moduan. 
Horregatik guztiagatik, lehenengo urrats horri sostengua ematen diogu, emakumeek 
danborradan bizi duten bereizkeriarekin amaitzeko abiapuntua izan beharko lukeelako, 
eta horrela hartu baitu herritarren gehiengoak.

2006 urte honetan Donostiako Udalak sustatu duen irtenbidea, ziurtasun osoz, 
erantzun ona da emakumeek jaietan duten partaidetzari nola aurre egin jakiteko, helburu 
hori konpondu ezin daitekeen arazo bihurtu gabe –tamalez Irungo eta Hondarribiko 
jaiekin gertatzen ari den moduan–. Horrek ez du esan nahi erabateko berdintasunaren 
helburua ahaztu dezakegunik, eta horrexegatik hartu dugu konpromisoa, erakunde 
gisa, Donostiako Udalari aurrerantzean gogorarazteko egungo irtenbidea berdintasun 
parametro zorrotzagoetara egokitu beharra dagoela. Horretarako, Udalari jakinarazi 
diogu zaintzaile jarrera hartuko dugula, eta hurrengo edizioetan Donostiako danborradari 
ematen dioten antolaketa begiratuko dugula.

3.3. Berdintasuna eta emakumezkoen kirol taldeak
          
Gai horiez gain, beste kexa batzuk ere aurkeztu dira gure esku-hartzea eskatzeko, 

sexuagatiko bereizkeriaren kategoria zabalagoaren barruan koka genitzakeen egoerak 
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direla-eta. Hala, pasa den 2005. urtean, kultura arloaren barruan, kexa bat aurkeztu 
zitzaigun euskal telebista publikoetako kirol albistegietan emakumeek tokirik ez dutela 
edo gizonekin erkatuta dagoen desoreka salatzeko. Euskal erakunde autonomo horri 
erreklamazio hori helarazi genion orduan, eta aipatu genion artikulu hauetatik eratortzen 
den agindua kontuan hartu behar zuela: Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 
4/2005 Legeko 25.3 artikulutik –kirol modalitate guztiak praktikatzean emakumeek eta 
gizonek tratu eta aukera berdinak izatea bermatzeko administrazio publikoek neurriak 
hartzeko beharrari buruzkoa– eratortzen dena eta, bereziki, Lege bereko 26.3 artikulutik 
eratortzen dena; horren arabera, bi sexuen presentzia orekatua eta irudi plurala bermatu 
beharko dute gizarte hedabideek beren programazioak egiterakoan. 

Aurrerago, 2006. urtean, emakumezkoen saskibaloi talde batek egindako kexa jaso 
genuen, berriro ere gai hori aipatzen zuena. Gainera, Euskadin eliteko emakumezkoen 
kirol taldeek jasaten duten bazterketa salatzen zuen, eta administrazioek bereziki talde 
horiek lagundu behar dituztela aipatzen zen. Kexa horretan, saskibaloi talde horretako 
ordezkariek lehendik ere erakunde honetan antzeman genuen kontu bat aipatu ziguten: 
kiroletan aritzen diren emakumeek, batez ere elite edo lehiaketa kirolak izenekotan 
aritzen direnek, ez dute jarduera paraleloak egiten dituzten gizonezkoen harrera sozial 
eta ekonomiko berdina izaten. Horren eraginez, beren jarduera gutxiago ikusten da 
gizartean, eta, era berean, horrek babesleak bilatzeko arazoak areagotzen ditu, bai 
eta interes publizitarioa txikiagoa izatea eta, azkenik, berez zaila den munduan aurrera 
egiteko ahalmen ekonomikoa eta aukerak gutxiago izatea ere. Gainera, beren kexan 
erreklamatzaileek adierazi dute hedabideek oso leku gutxi uzten dietela eta erakunde 
honetan salatu dute, oro har, arreta gutxi eta informazio esparru txikia eskaintzen die-
tela, nahiz eta beren taldea ohorezko mailan dagoen emakumeen euskal talde bakarra 
izan, eta nahiz eta bere garaipenei esker joan den urtean Europako lehiaketan sartzeko 
aukera izan zuten. Ordezkari horiek adierazi dutenez, hedabideetan oso gutxi agertzen 
dira, eta aldea benetan nabarmena da gizonezkoen taldeekin alderatuz gero. Hor be-
reizkeria dagoela iruditzen zaie.

Kexa honen aurrean, egokitzat jotzen dugu informazioa eskatzea eta gai honen 
inguruko zenbait gogoeta helaraztea ondoko hauei: EITBko zuzendaritzari, hedabide 
publikoen –horien gainean erakunde honek kontrolerako eskumena du– ordezkari 
den erakunde publikoari, hiru foru aldundiei eta Euskadin kirola sustatzeko eskumena 
duten administrazioei. Gure gogoeten helburua da argitzea Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako Eusko Legebiltzarraren 4/2005 Legearekin zein egoera juridikotan 
kokatzen garen arlo honi dagokionez. Ildo horri jarraiki, eta foru aldundiei dagokienez, 
honako hau nabarmentzen genuen:

“Kirola biztanleria osoaren osasunari komeni zaion jarduera da, bizi itxaropena luzatzen 
laguntzen du, eta gizarteak zenbat eta kirol gehiago egin, orduan eta ongizate eta bizi 
kalitate handiagoa du. Jakina da kirola egitea zabalduagoa dagoela gizonezkoen artean 
emakumezkoen artean baino. Hala eta guztiz ere, azkenaldian joera hori modu adieraz-
garrian ari da aldatzen. Eliteko kirolak egiten dituzten emakume taldeek erreferentzi edo 
eredu gisa funtzionatzen dute zentzu bikoitzean: batetik, gizarte guztiaren aurrean agertzen 
da emakumeek gizon/emakume rolen estereotipoetatik kanpo kokaturiko jarduerak egite-
ko ahalmena dutela; bestetik, emakumeek, eta bereziki gazteenek, erreferenterik gabeko 
jarduera egiteko gaitasuna dutela frogatzen da, lehen baztertu egiten bazituzten ere. Egun, 
ordea, eredu berri horien bitartez sustatu egiten da, eta horrek bizi kalitatearen hobekuntzan, 
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norberaren estimuan eta emakumeen balorazio sozialean laguntzen du. Horren guztiaren 
ondorioz, erabat berdintasunezkoa den gizartearen helburura hurbiltzen gara. 
Ararteko erakundea estereotipoak apurtzen dituzten emakumeak agertzen dituzten jar-
duerak ikusi eta publikoki sustatzearen aldekoa da, sexu arrazoiengatiko berdintasun prin-
tzipioarekin eta puntu hori garatzen duen araudiarekin bat etortzeagatik –zehazki, euskal 
esparruan, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legea–. Modu berean, 
emakumeen ahalduntzea delakoaren aldekoa da. Jarduera horien artean, dudarik gabe, 
kirolak agertzen dira. Esparru hori gizonezkoena izan da luzaroan, eta botere fi sikoaren 
eta emakumeei etengabe ukatu zaizkien esparru publikoen lorpenaren adierazpen sinboliko 
gisa erabili izan da.” 

Hala, foru aldundiengana jo genuen, lehenik eta behin arlo honetan zer politika 
mota egiten ari den aztertzeko, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Eusko Le-
gebiltzarraren 4/2005 Legeak arlo honi dagokionez egiten dituen aldarrikapen berriak 
kontuan hartuta; eta, bigarrenik, emakumeentzako ekintza positiboko neurriak zehazteko 
beharra azaltzeko; kirol munduan emakumeen eta gizonen arteko oreka eta, kirolaren 
bitartez, emakumeen ahalduntzea bilatu beharko lukete neurri horiek.

Testuinguru honetan, bidezkoa da aipatzea Eusko Legebiltzarraren Emakumeen 
eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legeak, gure ustez, gai hau bere osotasunean 
hartzeko ezinbestekoa den esparrua ezartzen duela. Alde horretatik, Legebiltzarraren 
arau honen 25. artikulura jo genuen; bertan jasotzen da, kultur jarduera guztietan 
emakumeen eta gizonen parte-hartze orekatua sustatzera bideratutako betebehar pu-
blikoen esparruan, kirol modalitate guztiak praktikatzeari dagokionez emakumeek eta 
gizonezkoek tratu eta aukera berdinak izatea bermatzeko euskal administrazio publikoek 
neurriak hartzeko beharra, bai eta laguntza eta ahalegin publikoak batez ere emakumeek 
praktikatzen dituzten kirolak eta gizonen eta emakumeen parte-hartze oso txikia duten 
kirol modalitateak laguntzera bideratzeko beharra ere.

Era berean, foru erakundeei gogorarazten genien Konstituzioaren 9.2 artikulutik, 
berdintasun erreala eta eraginkorra sustatzeari buruzkotik, eratortzen diren ekintza 
positiboko betebeharrei zuzenean lotuta dauden botere publikoak direla; betebehar 
horiek xehetasun osoz garatu dira Berdintasunerako Euskal Legean, bereziki, gai honi 
dagokionez, gorago aipatutako arauan, bai eta zehazki arlo honetan foru aldundiek 
duten paperari lotutako xedapenetan ere (6. artikulua: b), d), e), f), g) eta l)).

Hiru foru aldundiek berehala erantzun digute, luze eta zabal, eta gai honi aurre 
egiteko aplikatzen ari diren mekanismoak zeintzuk diren azaltzen digute erantzunetan. 
Oro har esan dezakegu hiru foru aldundiek Arartekoari adierazi diotela bat datozela 
helarazi genizkien argudioekin, eta datu ugari erabilita, emakumeak kiroletan sustatze-
ko helburua betetzeko egiten ari diren ahalegin zehatzak zeintzuk diren azaldu digute, 
ekintza positiboko neurriak barne. Erakunde honek zoriondu egin zuen foru erakundeek 
gai honen aurrean izan zuten jarrera, eta administrazio horiek abiarazitako neurriak ze-
haztasun handiagoz aztertzea proposatu genuen, EAEn emakumezkoen kirol munduan 
izandako eragina kasuz kasu ebaluatzeko beharra zehazteko. 

EITBri dagokionez, zuzendaritzari eskatu genion ETBn talde erreklamatzaileak 
jasotzen duen tratuari buruzko informazioa bidal ziezagula (Radio Euskadiren eta 
Euskadi Irratiaren tratamendua oso ona zela aipatu zuten berariaz kexa aurkeztu 
zutenek) bai eta, oro har, emakumeek praktikatzen dituzten kirolek jasotzen duten 
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tratamenduari buruzkoa eta arlo horretan dauden ekintza positiboko neurriei buruzkoa 
ere (baldin badaude). 

EITBko zuzendariak 2005eko espediente batean gai honen inguruan emandako 
erantzuna aipatzen genuen gaiaren ardatza jarraipenaren intentsitatea zela adierazteko; 
ETBk esaten duenez, kexa aurkeztu zuen taldearen jarraipena egiten du. Izan ere, beste 
hainbat gauzaren artean, hedabideek duten egitekoarekin ados ez geundela adierazi 
genuen; gure iritziz, hedabideen egitekoa ez da gizartean gertatzen dena leialki islatze-
ra mugatzen –erakunde publiko horrek defendatzen zuen moduan–, baizik eta, xede 
horretatik haratago, hedabideek errealitatea eraikitzen dute, eta garrantzi handia dute 
estereotipoak indartzeko edo erauzteko orduan. Bestela esanda, erakunde honen ustez, 
hedabideek funtsezko egitekoa dute harremanei dagokienez gizarte eredu jakin bat osatze-
ko, eta beste gizarte aginte batzuek ez dituzten tresnak dituzte beraiek aldaketa eragiteko, 
emakume eta gizonentzako berdintasun handiagoko gizarte bat lortze aldera. 

Gure idatziari EITBko zuzendaritzak berriki eman dion erantzunean adierazten 
digutenez, eskatu genien informazioa, ETBko programazioan kirolaren informazio 
kuotei eta emankizun kuotei buruzkoa, testuinguru batean kokatu behar da, “gaur egun 
abiapuntua ez baita berdina gizonen kirolean eta emakumezkoen kirolean”. Ideia 
horretatik abiatuta adierazi digute Euskadin dauden emakumezkoen lehen mailako lau 
klubei astero beren lehiaketaren jarraipena egiten zaiela albistegien bitartez eta kirol 
arloko programazioaren bitartez. Aitzitik, lehenengo mailako taldeak edo klubak askoz 
gehiago dira eta gizonezkoetan, eta, beraz, erakunde publikoak adierazten duenez, 
proportzioan gizonezkoen taldeei edo klubei arreta gutxiago bideratzen zaie emaku-
mezkoen klubei baino. Gainera, lehen mailako emakumezkoen klubak dauden hiru 
kirolen zuzeneko emanaldiek 2006an gora egin dutela adierazi digute. Kexa sustatu duen 
taldeak jokatzen dituen partidei dagokienez, honako hau adierazi digute: “aurten ezin 
ditugu beren norgehiagokak produzitu eta eman, alde batetik, kanpoan jokatzen 
diren partidak emateko ez dagoelako telebistarik interesatuta eta, bestetik, etxeko 
partidak lehenagotik hitzartutako produkzio propioaren ordu berean direlako”. 
Edonola ere, ETBk informazioari dagokionez ahalegina egiteko konpromisoa hartu 
duela jakinarazi digute, hala, albistegietan beren norgehiagoken jarraipena eskaini 
ahal izateko. Bukatzeko aipatzen dute EITBk arlo honetan ekintza positiboko neurriak 
ezartzeko beharrari aurre egiteaz gain –guk adierazten genuen moduan–, EITB ekintza 
horiek eraginkortasunez gauzatzen ari dela. 

Positiboa iritzi diogu EITBk arlo horri dagokionez bere erantzunean azaldu duen 
ahaleginari, baina, hala ere, ekintza positiboko neurriak EITBk adierazitakoa baino 
haratago joan behar direla pentsatzen dugu. Alde horretatik, honako datuen kopuruen 
berri emateko eskatu genion EITBri: 2006ko urtarrilaz geroztik (4/2005 Legea 2005eko 
martxoan sartu zen indarrean) ETBko albistegietan emakumeak protagonista dituzten 
kirolei zenbat denbora eskaini zaien, gizonezkoak protagonista dituzten kirolei eskaini-
tako denborarekiko konparaketa ere eginaz, eta emakumeen partida eta txapelketen 
emanaldiei eskaini zaien denbora (gizonezkoen partidei eskainitako denborarekin ere 
alderaketa eginaz).

Emakumeek egiten dituzten kirolek hedabideetan duten tokia kuantifi katzea ga-
rrantzitsua dela pentsatzen jarraitzen dugu Erakunde honetan, kopuru hori handitzeko 
helburuak ezartzeko hortik abiatuta eta berdintasuna helburu izanik. Emakumezkoen 
kirolari eskaintzen zaion kirol informazioaren kuotak zeintzuk diren jakitea eta emaku-
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mezkoen partidak edo lehiaketak zuzenean ematean aipatutako politika zenbateraino 
islatzen den jakitea da modu bakarra estereotipoak errotik ateratzen laguntzen duten 
emisioak kuantifi katzeko eta horien igoera proposatzeko. Izan ere, estereotipo horiek, 
bereziki kirol arloan, geroz eta indar handiagoz ezkutatzen dute errealitatea, errealitateak 
gizartearen zati handienaren begietatik baztertuta jarraitzen du, eta jarduera horretako 
protagonista gisa soilik gizonezkoak ikusten ditu gehiengoak. 

Hedabideak ezin dira mugatu emakumeentzat kaltegarria den errealitatea islatzera, 
baizik eta gizarte aldaketa bultzatu behar dute, eta emakumeak ahalduntzen dituzten 
jarduerak areagotu behar dituzte; hain zuzen, kirola horietako bat da. Erakunde honetan 
bene-benetan pentsatzen dugu garrantzitsua dela euskal botere publikoek Berdinta-
sunerako Euskal Legean jasotako xedapenak zehatz-mehatz betetzen dituztela zaintzea. 
Lege berria da, eta hori aplikatzeak nabarmen aldatzen du eragile publiko eta sozialen 
nagikeria. Uste osoa dugu, lege horren bidez, emakumeentzako funtsezko eskubidea 
den berdintasun eskubidea bermatzeaz gain, euskal gizarte osoari onura izugarriak eka-
rriko zaizkiola. Testuinguru horretan kokatzen ditugu gure jarduerak, esparru guztietan 
ekintza positiboak ezartzea lortzera bideratutakoak, kiroletan barne; izan ere, kirolaren 
esparruan, emakumezkoen tokia nahiko txikia da, kirola, estereotipoei jarraituz, gizo-
nezkoentzako baita. 

Deskribatutako espedientea oraindik irekita zegoen txosten hau bukatu genuen 
egunean. Gure asmoa honako hau da: rol eta estereotipoek gizartean indarraldi luzeen 
eta indar handien izan duten esparruetan bereziki emakumeek egiten dituzten jarduerak 
aktiboki eta positiboki sustatzearen beharra nabarmentzen jarraitzea. Esparru horietako 
bat kirolena izan daiteke, non gizarte nagikeria erreferente bakar gisa gizonak izateak 
zehazten duen. Ez dago zalantzarik horrelako jarduera batek hedabideetan duen tokiak 
balio bikoitza duela: errealitatea islatzea eta, aldi berean, errealitate hori bultzatzea edo 
sustatzea. Horrexegatik pentsatzen dugu oso garrantzitsua dela, oro har egiturako ber-
dintasun ezari aurre egiteko, baina bereziki esparru honetan dagoenari aurre egiteko.

3.4. Publizitatea eta irudi sexitak
             
Urte honetan hainbat gai desberdin jorratu ditugu enpresa pribatuen publizitatean 

edo administrazioaren baimena behar duten jardueretan dauden irudi edo mezu sexis-
tekin lotuta. 

Zehazki, enpresa jakin batek 2005. urte bukaeran hasitako publizitate kanpaina 
sexistarekin lotutako kexaren bat izan dugu. Kexaren sustatzaileek adierazi ziguten ad-
ministrazio eskudunak ez zuela ezer egin publizitate hori berehala bertan behera uzteko 
eta publizitate hori sortu zuen enpresari zegokion zigorra ezartzeko. Emakunderengana 
jo genuen gai honen inguruko informazio eske, bera baita kasu hauetan zehapen pro-
zedura bultzatzeko eskumena duen erakunde autonomoa. Jaso genuen informaziotik 
ondorioztatu ahal izan genuen gai honen inguruan Emakundek gauzatutako jarduerak 
behar bezalakoak eta egokiak izan zirela bai moduan nahiz oinarrian, zehapen prozedura 
bultzatzeari dagokionez (prozesua hasi zen eta Eusko Jaurlaritzak kasuan kasuko zigor 
ekonomikoak ezarri zituen) bai kexa hori egin zuen kolektibo salatzailearekin izandako 
harremanari dagokionez. Horregatik, ondorio hori erreklamatzaileei helarazi genien, eta 
gai honetan gure esku-hartzea bukatutzat eman genuen. Hala ere, espediente horretaz 
baliatu ginen Emakunderi berriro informazioa eskatzeko 2006ko udaberrian enpresa 
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berak abiarazitako kanpaina berriaren inguruan. Izan ere, kanpaina hori 4/2005 Legea-
ren 26.2 artikuluan deskribatutako kasuaren pean eror zitekeen (zehazki, “emakumeen 
bularrak” aipatzen ziren kanpaina horretan, eta emakumeen gorputza objektu bihurtzen 
zuten irudiak azaltzen ziren). 

Emakundek bidalitako informazioaren bitartez berriro ere egiaztatu ahal izan 
genuen erakunde autonomo horrek nahiz Eusko Jaurlaritzako erakunde arduradunek 
modu egokian jokatu zutela, kasuan kasuko zigorrak ezarriz, eta, beraz, gai hau buka-
tutzat jo genuen.

* * *

Bestelako kontua izan zen, nahiz eta hau ere irudi sexistekin lotuta egon, barraka 
bat ezartzearen inguruan sortu zen arazoa. Barrakak “beldurraren etxea” zuen izena, eta 
Bilboko Etxeberria parkeko azoka eremuan jarri zen 2006ko abuztuan, Bilboko jaiekin 
bat eginez. Kexa sustatu zuten kolektiboek barrakaren izaera sexista salatu zuten; izan 
ere, burua estalita zuten gizonen irudiak zituzten panelekin apainduta zegoen barraka, 
eta gizon horiek krudelki biktima bihurtuta azaltzen ziren emakumeen gainean indarkeri 
mota desberdinak gauzatzen zituzten. Gizonek izaki babesgabe eta ahulak torturatzen 
zituztenen papera zuten, eta, gainera izaki horien gorputzak sexu objektu huts gisa 
erabiltzen ziren. Talde erreklamatzaileen ustetan, irudi horiek torturaren apologia egiten 
zuten. Talde erreklamatzaileek bidalitako dokumentuak aztertu ondoren, barrakaren 
irudiak azaltzen zituzten argazkiak barne, erakunde honek pentsatu zuen jaietan espa-
zio publiko batean barraka hori egoteak gizartean emakumeen kontrako indarkeriaren 
zilegitasun etikoa eta estetikoa sustatu zezakeela.

Denbora gutxi zegoenez, Bilboko Udaleko Emakume Sailarekin harremanetan 
jarri ginen telefono bidez; bertan jakinarazi zigutenez, salaketaren berri izan zuten eta 
Udaleko Kultura zuzendariarekin harremanetan jarriak ziren ordurako. Feria instalazioak 
beharrezko baimena zuela esan zien Kultura zuzendariak. Horrez gain, Udalaren iritziz 
esku hartzeko eta barraka ixteko aukerarik ez zegoela adierazi zitzaigun, denbora kontua 
zela eta. Hala ere, horren guztiaren ondoren ondorioztatu genuen Bilboko jaietan fun-
tzionatzeko baimena eskuratu zuten jardueren eta instalazioen edukien aldez aurretiko 
kontrolik ez zela egin.

Horregatik, beharrezkotzat jotzen dugu berriz ere Udal horrengana jotzea antzeko 
edukiak edo eduki berdinak dituzten barrakek edo establezimenduek jaso ditzaketen 
baimenen aurrean Udalak dituen erantzukizunak zeintzuk diren ezartzeko. Horretarako, 
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Eusko Legebiltzarraren 4/2005 Legearekin 
(Berdintasunerako Euskal Legea) EAEn ezarri den esparru berriari heltzen diogu; izan 
ere, 7.1 1) artikuluan udalei esleitzen zaie, oro har, beren lurralde eremuaren barruan 
gertatzen diren sexuagatiko bereizkeri egoerak antzemateko eta ezabatzeko eginkizuna. 
Era berean, modu zehatzagoan, kultur politikaren eremuan zehazki gerta daitezkeen 
sexuagatiko bereizkeri guztiak saihesteko beharrezko neurriak hartzera derrigortzen ditu 
arau horrek administrazio publikoak (25.1 artikuluaren lehenengo atala). 

Bilboko Udalari adierazten genionez, erakunde honen iritziz, Bilboko jaietan 
“Beldurraren etxea” izeneko barrakan jendaurrean zeuden irudiek emakumeenganako 
bereizkeria mota bat osatzen dute, baina, horrez gain, bereizkeriaren modurik larrienetako 
baten isla dira; izan ere, emakumeentzako irainak diren eszenak publikoki erakusten 
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dituzte eta zuzenean eraso egiten diote emakumeek gizaki gisa duten duintasunari, 
eta, gainera, genero indarkeria bidezko egiten dute etikoki eta estetikoki. Bestalde, 
instalazio horrek gizartean duen ondorioari dagokionez, zirkunstantzia larrigarria da 
barraka erabiltzen duten pertsonen zati handi bat adingabeak izatea, hain zuzen ere, 
adingabeak direlako, xurgatze handiena gertatzen den bizitzako unean daude, bai eta 
helduen mundutik datozen mezu zuzen edo subliminalenganako ahalmen kritiko gutxien 
duten unean ere. Gainera, kontuan hartu behar da erakunde publiko batek babestutako 
instalazio gisa agertzen dela barraka, Udalaren oniritziarekin, Bilboko jaiak direla-eta, 
herritarrei eskaintzen zaien jardueren parte baita. 

Horrez gain aipatzen genuen instalazioak urtero jaso behar duen baimen forma-
la, Bilboko Udalak emandakoa, berrikusi egin beharko litzatekeela gure iritziz, gorago 
aipatutako aginduetan bildutako legezkotasun parametroari jarraiki; parametro horrek, 
gainera, oinarrizko eskubide batekin lotura dauka, berdintasun printzipioarekin, hain 
justu (Espainiako Konstituzioaren 14. artikulua), bai eta pertsonen duintasunarenganako 
errespetuaren printzipio konstituzionalarekin ere; printzipio hori Espainiako Konstituzio-
aren 10.1 artikuluan ezartzen da, ordena politikoaren eta gizarteko bakearen oinarri gisa. 
Udalari esaten genion, gogoeta hauek ikusita, bere iritzia zein jakin nahi genuela udalerri 
horretan biztanleei eskaintzen zitzaien jaietako eskaintza osatuko duten instalazioak 
baimentzeko orduan Udalean jarraitzen diren protokoloak berrikusteari zegokionez, bai 
eta Udal horrek antolatzen dituen jaien edukiak berrikusteari zegokionez ere, hori guztia 
Berdintasunerako Euskal Legean zehaztutako legezkotasun parametroen arabera.

Bilboko Udalak erantzunean azaltzen duenez, Kultura eta Euskara Sailak, zenbait 
talderen salaketa jaso ondoren eta aipatutako barrakan agerian jartzen ziren irudien berri 
izan zuenean, barrakari emandako baimena baliogabetu egin zuen abuztuaren 30ean, 
beren iritziz, irudien edukiak Genero Indarkeriaren Kontrako Erabateko Babes Neurriei 
buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoan eta Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako Eusko Legebiltzarraren 4/2005 Legean ezarritakoa urratzen baitzuen. 
Horiez gain, Bilboko Udaleko Jai Ordenantzako xedapen jakin bat ere aplikatu zuen, 
emandako baimenen prekarioko lagapenari buruzkoa. Baina, barrakaren jabearen eta 
Ferietako Salerosleen Elkartearen eskaerari kasu eginez, zeinak baimena kentzeak galera 
ekonomiko handia eragingo liekeela aipatu zuten, baimena kendu ordez, irudiak estali 
egin ziren, jendeak ikus ez zitzan, hori kautelazko neurri gisa proportzionalagoa zela 
iritzita. Horiek izan ziren barraka ez ixteko arrazoiak eta inguruabarrak. Udalak behin 
eta berriro nabarmentzen du irudien edukia zein zen jakinez gero, ez litzatekeela barraka 
hori baimenduko. Beste alde batetik, generoaren ikuspegia jai arloko jardueretara nola 
txertatzen ari zen zehatz-mehatz adierazten duen azalpena bidali digu. Ildo horri jarrai-
ki, ferien jabeek berriro ere araudia urratu ez dezaten, 2007ko jaien ediziotik aurrera 
baimen bakoitzean, betebehar orokorren artean, berdintasunaren arloan indarrean 
dagoen araudia betetzeko betebeharra sartzea erabaki da. Era berean, Aste Nagusia 
dela-eta jaiak antolatzeaz eta jaiek garapen ona izateaz arduratzen diren Udaleko sailek 
onartzen dituzten irizpideetan sartuko da berdintasunaren arloan indarrean dagoen 
arauditik eratortzen diren betebeharrak zorrotz betetzen direla zaintzea. 

Bilboko Udalak hartutako neurriak guztiz egokiak direla pentsatzen dugu etorki-
zunean 2006an gertatu zen erakusketaren modukoak prebenitzeko. Horrexegatik, gai 
honen inguruan izan dugun esku-hartzea bukatutzat eman behar dela uste dugu. Hala 
ere, Bilboko Udalaren ekimenaren berri emateko eta, oro har, aurten Bilbon sortu den 
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arazoaren berri emateko, EAEko gainerako udalengana jotzearen aukera aztertzen ari 
gara, herriko jaiak direla-eta udal administrazioek baimentzen dituzten establezimendu 
edo jarduerek etorkizunean berdintasunaren arloko eta sexuagatiko bereizkeriarik ezaren 
arloko legeria edo genero indarkeriari buruzko legeria haustea saihesteko eredu edo 
erreferentzia gisa balio dezan.

4. Emakumeei modu berezian eragiten dieten beste gai batzuk

Emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko atal honen hasieran aipatzen ge-
nuen genero ikuspegia aplikatzeak berekin dakarrela erakunde honen jarduera osoaren 
zeharkako irakurketa egiteko beharra; gainera, emakumeek egindako erreklamazioetan 
gehien ateratzen diren gaiak nabarmentzen dira, azken fi nean, gai horiek generoaren 
kutsua hartzen dute, emakumeak baitira hartzaile nagusiak. Emakumeengan eragin 
handiago izate hori azaltzen duten arrazoiak, oro har, egiturari dagokionez mendeko-
tasun egoeran egotean aurki daitezke; mendekotasun hori eremu jakin batzuetan, hala 
nola, familiaren eremuan, etxeko eremuan edo mendeko pertsonen zaintzaren eremuan 
eragin handiago duten rolen banaketa estereotipatuan oinarrituta dago.

Hori dela eta, goiburu honen azpian jorratzen ditugun gaiak, oro har, gai hauen 
ingurukoak direla ikus daiteke: bizitza pertsonala, lanbidea eta familiako bizitza uz-
tartzea; familiako harremanetan emakumeek duten toki berezia –gizarteko sistema 
osoaren barruan duen tokiak zehazten duena–; mendeko pertsonen zaintza eta zaintza 
horretatik datozen behar bereziak eta zailtasunak; eta gizarte bazterkeria pobreziaren 
feminizazioaren adierazpen gisa. 

4.1. Bizitza pertsonala, lanbidea eta familiako bizitza uztartzea
      
Laneko betebeharrak eta bizitza pertsonala bateragarri egitera bideratutako neurriei 

dagokienez, 2005ean Eusko Legebiltzarrari igorritako gure txostenean azpimarratzen 
genuen Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Euskal Legeak erabat 
asmatu zuela gai hori jorratzeko moduan. Hala, Lege horretako 47. artikulua aipatzen 
genuen bereziki; artikulu hori da III. tituluko VI. kapituluaren lehenengo artikulua, eta 
lehenengoz hitz egiten du bizitza pertsonala, familiako bizitza eta lanbidea uztartzeari 
buruz. Hala, familiarekin nahitaez loturarik ez duten bizitza pribatuko gaietara zabal-
tzen du lanbidea uztartzearen ideia. Esan dugu horrek aurrerapausoa ekarri duela, gure 
iritziz, beharrizan pertsonalak barne hartu behar direla ulertzean eta, oro har, lanak 
gure bizitzan duen funtzioa ulertzean. Hala eta guztiz ere, logikoa den moduan, beste 
pertsona batzuk zaintzea, batez ere mendeko diren pertsonak, guztiz kontuan hartzeko 
kontua da lanari eskainitako denbora eta gure bizitza pertsonalari eskainitako denbora 
uztartzeko neurriak prestatzerakoan. 

Era berean, gure aburuz oso garrantzitsua da Lege honek, 48. artikuluan, uztarketa-
ren printzipioa gauzatzeko orduan aintzat hartu behar diren alderdiak ezarri izana, hala, 
botere publikoentzat betebehar horiei legezko maila eman baitzaie. Zehazki, lanbidea eta 
bizitza pribatua uztartzearen errealitatea eraginkorra izan dadin botere publikoek jorratu 
beharreko gaiak garatzen ditu Legearen 48. artikuluak. Horrela, lanaren baldintzak 
ikuspegi berrira egokitzeko –giza harremanen eta laneko harremanen antolaketak hartu 
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behar duen ikuspegira– kontuan hartu behar diren hiru alderdi aipatzen ditu. Hauek 
dira alderdiak: administrazio publikoetako langileen lan baldintzak erregulatzen dituzten 
arauek barne hartu beharreko neurriak, laneko orduak malgutu eta berrantolatzekoak; 
euskal administrazio publikoek enpresei eman beharreko laguntzak, laneko orduak 
malgutu eta berrantolatu ditzaten; eta, azkenik, etxeko lanez arduratzeko eta mendeko 
pertsonak zaintzeko eszedentziak, baimenak edo lanaldi murrizketak hartu behar dituzten 
langileei Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrak eman beharreko laguntzak. 

Baina, ikusi ahal izan dugunez, lege esparru gorena ezartzen duten aurreikuspen 
horiek, non bizitza pribatua eta lanbidea uztartzea ahalbidetzeko ekimen horiek egituratu 
behar diren, urte bete geroago ez dute lortu araudiaren esparrua edo administrazioen 
funtzionamenduaren esparrua argitu edo bateratzea gai honi dagokionez –bereziki, 
euskal administrazio publikoetan laneko orduak malgutu eta berrantolatzeko neurriei 
dagokienez–. Ikus dezagun, zehazki, zeintzuk izan diren pasa den ekitaldian gai honen 
inguruan antzeman ahal izan ditugun arazoak.

Funtzio publikoaren atalean ere aipatu genuen kontu hau; bertan adierazitako 
moduan, baimenei eta lizentziei buruz jasotako kexa gehienak erantzukizun pertsonalak 
eta lanbide erantzukizunak adiskidetu nahi dituzten langileek aurkeztutakoak izan dira. 
Desberdintasun nabarmenak egiaztatu ahal izan ditugu adiskidetze neurri hauek kudea-
tzeko moduan, funtzio publikoko sektore bat edo beste izan.

Horrela, osasunaren arloan, ikusi ahal izan dugu Osakidetzak ez duela lanaldi mu-
rrizketako erregimena aldatu nahi, behin murrizketa epe jakin baterako baimenduta, eta 
horren inguruan argudiatu duela horrek kudeaketa eragozpenak sortuko lituzkeela egin 
beharreko ordezkapenei dagokienez. Zalantzarik gabe, guztiok ohartzen gara kudeaketa 
eragozpen horiez. Nolanahi ere, horien ondorioak ahalik eta gehien minimizatzeko 
ahaleginak egiten dira, murrizketa neurri horiei heldu nahi dieten interesdunek horiez 
baliatu ahal izateko denboraldia eta baldintzak adierazi eta, nolabait, “adostu” ditzaten 
eginda. Gure ustez, ordea, beharrezkoa da kontuan hartzea eragozpen horiek inolaz ere 
ezin har edo erabil daitezkeela famili eta lan premiak benetan adiskidetzen laguntzeko 
langileei onartu zaizkien eskubideak murrizteko oinarri gisa.

Irakaskuntzaren sektorean, aldiz, ordezkoak dira lanaldi murrizketako baimenak 
onartzeko gutxieneko baldintzak eskatzen dituztenak, neurrigabekotzat hartzen dituzten 
egoerei amaiera emate aldera (esate baterako, ordeztu diren langileak berriz ere lanaldi 
osoan hasten direnean Gabonetan eta Aste Santuan, ordezkoak baztertu egiten dira). 
Horri dagokionez, erabaki dugu Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari beste 
hezkuntza administrazio batzuen kudeaketa eremuan (adibidez, Hezkuntza eta Zientzia 
Ministerioaren eta Valentziako Generalitatearen eremuan) dauden bestelako esperientzi 
alderatuen inguruan ohartaraztea. Ikus dezakegunez, esperientzia horietan, ahaleginak 
egin dira irakasle funtzionarioen lanaldi murrizketarako eskubidea eta ikasleen hezkun-
tzarako eskubidearen ondoriozko antolaketa eskakizunak bateragarri egiteko. Ildo horri 
jarraiki, aipatutako bidetik ekimen propioak egiteko aukera iradoki zaie, hori guztia, 
noski, lan baldintzak arautzeko akordioaren nahitaezko esparrua aintzat hartuta.

Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari dagokionez, Funtzio Publikoko 
sailburuordeak urtarrilaren 4an emandako 1/2006 Ebazpena aztertzeko aukera izan dugu 
(horren bidez, legezko zaintzan aritzeko, ikasketa ofi zialak egiteko edo kargu politikoari 
dagozkion eginkizunak betetzeko borondatezko lanaldi murrizketen inguruko instrukzioa 
onartzen da). Horren eraginpeko batzuek ulertu dute ebazpena gehiegikerietan jausten 
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zela; beren ustez, murrizketa baimenak dagokion ordainsari egokitzapena baino ezin ekar 
zezakeen eta ezin zezakeen eraginik izan zerbitzuak lanaldi osoan eskaintzen zituzten 
langileei bezalaxe eurei ere onartu behar zaizkien beste eskubide batzuetan, esate bate-
rako, oporretan. Erantzuna izan du baita ere egiteke dagoen ordainsari egokitzapena 
ekitaldi bakarrean gauzatzeko hartu den erabakiak, azken bost urteotan murrizketa 
baimenak kudeatu diren moduagatik.

Azkenik, puntu honetan Ertzaintzako funtzionario batek aurkeztutako kexa aipatu 
behar dugu. Kexan esan zigunaren arabera, lanaldia murrizteko erregimenari heldu zio-
netik atxiki zaizkion eginkizunak ez datoz bat amatasuna baino lehenago zituen maila eta 
espezialitatearekin. Bere iritziz, honela jarduteak Ertzaintzaren lan baldintzak arautzen 
dituen akordioak seme-alaba zaintzeko murrizketa erregimenari heldu ahal izatea zein 
baldintzatan onartzen duen kontuan ez hartzea dakar. Une honetan, Herrizaingo Saila 
ukitzen duen jarduna dugu hasita, interesdunari eginkizunak berriro esleitu izana justifi ka 
dezaketen antolakuntzako arrazoiak ezagutze aldera; hori guztia sexuagatiko bereizkeria 
izan dela esan dezakeen balizko salaketa argitzen saiatzeko. 

Oro har ikus dezakegu, beraz, aipatutako Legearen 47. eta 48. artikuluetan 
ezarritako bizitza pertsonala, familiako bizitza eta lanbidea uztartzearen printzipioa 
zenbait zailtasun izaten ari dela erabat aplikatzeko administrazio publikoen 
praktikan, eta administrazioek aurreikusten dituzten neurriez gozatzeak, lanbidea eta 
bizitza pribatua uztartzea ahalbidetzen dutenak, maizegi laneko beste eskubide batzuk 
murriztea eragiten du, eta hori ez litzateke inolaz ere gertatu beharko. Uztartze neurri 
horiei heltzeak ezin du ondoriorik ekarri neurri horiez baliatzen direnengan, eta hori, 
gainera, administrazio publiko guztiek izan beharko luketen gutxieneko araudi batek 
bermatu beharko luke. Arrazoi hori dela medio pentsatzen dugu komenigarria litzatekeela 
Legeak arlo horretan ezartzen dituen parametroak sakontzea, eta horretarako egokia 
izango litzateke Legea berak administrazioei ezartzen dien berdintasun planen tresna. 
Uztartzea arautzeko neurrien onarpena, hortaz, plan horien barruan kokatuta egon 
liteke, eta, era berean, plan horiek uztartzeko programak edo planak egitea proposatu 
beharko lukete, gizartean emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzeko funtsezko 
tresna den neurrian. Hori da, hain zuzen, uztartze neurriak abiarazten dituzten enpresei 
ematen zaizkien laguntza ekonomiko publikoei buruzko araudiak ezarri nahi duena. 
Agian horregatik, eta kontuan hartuta lan harremanen arloan eta berdintasunaren 
arloan administrazio publikoak eredu izan behar direla sektore pribatuarentzat, tresna 
horiek dira, halaber, gorago aipatutako legezko xedapenak administrazio publikoetan 
benetan ezar daitezen lortzeko tresnak; hala, neurri horiei heltzen dieten langileengan 
ondorio negatiboak izatea saihestuko da, ondorio horiek lege esparru berri honen xede 
urratzen baitute, zalantzarik gabe.

Uztartzea bultzatzeko laguntza pertsonalei dagokienez, 2006an iritsi den 
espediente baten berri eman behar dugu; espedientea 3 urteko haurrak eskolaratzeko 
laguntzen ingurukoa da, eta laguntza horiek Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren 
2005eko urtarrilaren 26ko Aginduan –3 urtetik beherako seme-alabak dituzten familiei la-
guntzekoa– arautzen dira. Espedientea emakume baten inguruko da. Emakumea 2004ko 
irailean banandu egin zen, eta 2004-2005 ikasturterako laguntza eskatu zuen arren, 
laguntza ukatu egin zitzaion diru-sarreren muga gainditzeagatik; izan ere, diru-sarrera 
gisa 2003. urtekoak hartu ziren kontuan eta, beraz, bere senar ohiaren diru-sarrerak 
sartzen dira garai horren barruan. Hurrengo urtean ere ez zitzaion laguntza eman 
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emakumeari, orduan ere diru-sarreren muga gainditu baitzuen; 2004ko diru-sarrerak 
zenbatu ziren, eta berriz ere banandu ziren egunera arte senar ohiak izandako sarrerak 
sartu ziren zenbaketan (urtarriletik banandu ziren arte, hots, irailera arte). Horri, gainera, 
banandu zenetik urte bukaera arte jaso zuen elikadura pentsioa gehitu zitzaion. Kasu 
honetan atzematen dugun arazoa hauxe da: araudiak ez die tratamendu berezia ematen 
laguntza eskatzen denetik diru-sarrerak zenbatzeko erabiltzen den mementoaren artean 
familiaren egituran aldaketak gertatu diren kasuei. Kasu horietan gertatzen dena da 
laguntza eskatzen duen famili unitatea ez dela diru-sarreren kopurua zehazteko kontuan 
hartzen den berdina.

Gai hori ez zegoen erabat bukatuta 2006. urtearen amaieran. 2007. urtearen ha-
sieran argitaratuko den iradokizun bat egin dugu. Bertan, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza 
eta Gizarte Gaietako Sailari eskatu diogu hiru urtetik beherako seme-alabak dituzten 
familien aldeko diru-laguntzak erregulatzen dituen arautegian familiko diru-sarrerak 
zenbatzeko berariazko sistema barnera dezala, diru-sarrerak zenbatu zirenetik diru-
laguntzaren eskabidea aurkeztu den arte, heriotza, banantzea, dibortzioa, etab. bezala 
salbuespenezko inguruabarrak dauden kasuetan aplikatu ahal izateko. 

4.2. Emakumeak eta mendeko pertsonen zaintza
      
Goiko gaiarekin lotuta dago, ezbairik gabe, mendeko pertsonen zaintzari emaku-

meek eskaintzen dieten arretaren kontua. Gure inguruan lan hori egiteaz arduratzen 
diren emakumeen ehuneko handiak erakusten duenez, izugarri feminizatutako sektore 
baten aurrean gaude; sektore horretan gure gizartearentzat oso garrantzitsuak diren 
eginkizunak gauzatzen dituzte zaintzaileek, baina babesik gabe eta egonkortasunik gabe. 
Botere publikoak gizartearen garapenean aurrera egiteko gai honek duen garrantziaz 
jabetzen ari dira eta, ondorioz, mendeko pertsonen zaintza gauzatzen den baldintzetan 
aldaketa nabarmenak sustatzeko ekimen aipagarriak gauzatzen ari dira. Gai horren 
inguruan sakonago eta zehatzago arituko gara gizarte ekintzaren arloari buruzko txos-
ten honetako atalean. Hala ere, egoki irizten diogu hemen Mendekotasun Egoeran 
dauden Pertsonen Autonomia Pertsonala eta Horiei Zuzendutako Arreta 
Sustatzeko abenduaren 14ko 39/2006 Legearen onarpena aipatzeari (2006ko 
abenduaren 15eko EAO). Lege hori 2007ko urtarrilaren 2an jarri zen indarrean, eta, 
horrekin batera piztu zen gizarte zerbitzuen arloan EAEn dagoen eztabaida. Izan ere, 
Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuak arlo honetan lege erreforma egingo dela 
iragarri du, eta zalantzarik gabe, aukera paregabea izango da Euskadin gizarte zerbitzuen 
egungo sistemak dituen hutsuneak berrikusteko. 

Edonola ere, eta garapena eta ezarpena autonomia erkidegoen esku gelditzen den 
arren, Espainiako legeak babes sistema berri bat ezartzea ekarriko duela pentsatzen 
dugu, mendekotasun egoeran dauden pertsonen autonomiarako eta horiei zuzendutako 
arratarako sistema, hain zuzen, gizarte zerbitzuei eragingo diena eta mendekotasun 
egoerei laguntzeko beharrari eta autonomia pertsonalaren sustapenari erantzuten 
diena, bizitza kalitatearen elementu gisa eta aukera berdintasuna sustatzeko elementu 
gisa. Pasa den urteko gure txostenean iragarri genuen moduan, hainbeste emakumeri 
dagokien errealitatean izango duen eragina, hein handi batean, sistema eraginkortasunez 
aplikatzea lortzeko autonomia erkidegoek prestatzen dituzten mekanismoen araberakoa 
izango da. Hala eta guztiz ere, ez dago dudarik Legeak emakume askori aurrerapenak 
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ekarriko dizkiela. Izan ere, Legeak zenbait printzipio ematen ditu –hala nola, mende-
kotasun egoeran dauden pertsona guztiek sistemaz baliatzeko duten unibertsaltasuna; 
edo familien papera, etxean mendeko pertsonak bizitzea ahalbidetu dezaten laguntzen 
direnak–, eta printzipio horiek nabarmen hobetu dezakete mendeko pertsonak beren 
kargura dituzten pertsonen baldintzen egungo egoera.

4.3. Emakumeak eta gizarte bazterkeria
       
Beste batzuetan ere deigarri gertatu izan zaigu gizarte bazterkeriako egoerek emaku-

meei era berezian eragitea, izan ere, emakumeak dira, kasu gehienetan, adingabeak edo 
mendeko pertsonak beren ardurapean dituztenak. Hala, ezegonkortasun ekonomikoko 
egoerek, arrazoi hori dela medio, ondorio larriagoak izaten dituzte, aintzat hartuta are 
zailagoa suertatzen dela lan egoera egonkorra edo nahikotasun ekonomikoko egoera 
erdiestea, halabeharrez beste pertsona batzuk zaintzeko erantzukizuna zure gain hartu 
behar baduzu. Pobreziaren feminizazioa eskuarki onartuta dagoen ideia da, eta ideia 
horrek, hain zuzen, ezegonkortasun ekonomikoa pairatzen dutenak emakumeak izan 
daitezen dagoen joera unibertsal indartsu hori azaldu nahi du. 

Gure erakundean jaso ditugun kexen artean, zeinak arazo hori nahiko argi islatzen 
duten, garbitzaile gisa zuen ordainsari txikia oinarrizko errentatik datozen diru-sarrerekin 
osatzen zuen emakume batek egindako kexa aipatu behar dugu. Emakumeak beste alaba 
bat izan zuenean eta eszedentzia egoerari heldu nahi izan zionean alaba zaintzeko asmoz, 
bere ordainsariaren osagarri gisa jasotzen zuen oinarrizko errentaren zati hori jasotzea 
ukatu egin zitzaiola jakin zuen. Tartean zegoen administrazioak, kasu honetan, Bizkaiko 
Foru Aldundia, eman zituen arrazoiak hauek dira, laburbilduz: gizarte bazterkeriako le-
geak, azken batean, pertsonen laneratzea lortzea bilatzen duela, baina ez dituela zertan 
babestu lana borondatez uzten diren egoerak. Foru Aldundiak ez du kontuan hartzen, 
alde batetik, ez dagoela oinarrizko errentatik datozen diru-sarrerak ukatzea babestuko 
duen lege aurreikuspenik horrelako kasuetan, eta gainera, ez du aintzat hartzen pertso-
na orok duen eskubidea familiako bizitza eta lanbidea uztartzera bideratutako formulei 
heltzeko; alaba adingabea zaintzeko eszedentzia, hain justu, formula horietako bat 
da. Espedienteak irekita jarraitzen du oraindik, baina argudio hauek foru erakundeari 
helarazteko asmoa dugu, foru erakundeak onartu dezan eszedentzia hartu baino lehen 
jasotzen zituen kopuruak jasotzen jarraitu dezakeela emakumeak. 

Gai honen funtsa izugarri garrantzitsua da erakunde honentzat, familiako bizitza eta 
lanbidea uztatzeko beharraren aintzatespena baitago jokoan, bai eta bizirauteko gizarte 
laguntzak behar dituzten pertsonen eta beren ardurapean dauden pertsonen aintzates-
pena ere; kontu honek, zalantzarik gabe, gehienbat emakumeei eragiten die. Gainera, 
nabarmendu beharra dago familia baten mantenuari aurre egiteko diru-sarrera urriegiak 
ematen dituzten (garbiketa lana, kasu) eta gizarte laguntzak konpentsatu behar izaten 
dituen lanak batez ere emakumeek egiten dituztela, eta, hain justu, emakumeek beren 
mende dauden pertsonak pertsonalki zaintzeko behar berezia dute, zaintza hori beste 
pertsona edo erakunde baten eskutan uztea ahalbidetzen dieten bitarteko ekonomikorik 
ez baitute. Horrek ondorio zitala ekartzen du, administrazio publiko arduradunek saihestu 
ezin dituzten zailtasun handiko egoeretan jausten baitira emakume asko. 

Antzeko zerbait salatu behar dugu emakume baten zailtasunak aurkezten dizkigun 
beste kexa baten harira. Emakumea, lanerako ezintasuna dela-eta, kotizazio gabeko 
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pentsioaren aintzatespenaren zain dago, eta oinarrizko errenta kobratzea ukatu egin 
diote pentsio horri dagokion kontua ebazten den arte. Emakumea bananduta dago, 
noizean behin ez du bikote ohiaren pentsioa jasotzen eta bi adingabe ditu bere ardu-
rapean. Emakumeak bere amak uzten dion diruarekin egin behar du aurrera, eta ez 
Getxoko Udalak ez Bizkaiko Foru Aldundiak ez dute nahi inolako laguntzarik aktibatu, 
aipatutako pentsionaren aintzatespenaren zain baitago. Getxoko Udalarengana jo 
dugu, eta adierazi diegu erreklamatzailea une hauetan ez dela jasotzen ari Bizkaiko 
Foru Aldundiari eskatu dion kotizazio gabeko pentsioa, eta, beraz, ez dagoela inolako 
arrazoirik oinarrizko errentaren eskabidearen izapideak ez egiteko. Oraindik Udal horren 
erantzuna jasotzeko zain gaude. 

Hala ere, azpimarratu egin nahi dugu kasu bakoitzaren inguruabar pertsonalak 
benetan kontuan hartzeak duen garrantzia mota honetako prestazioak aintzatesteko 
prozesuak azkartzeko, azaldutako kasuan ikusi ahal izan den moduan, atzerapenek, 
oro har, berez ezegonkortasun handieneko egoeran daudenei eragiten baitiete, hala 
nola, guraso bakarreko familiei –kasu gehienetan, emakumeak izaten dira familia horien 
titular–. Esan dezakegu prestazioen aintzatespenetan gertatzen diren atzerapenak oso 
larriak izaten direla, oro har, seme-alaben ardura duten emakumeen kasuan. Batez ere 
kontuan hartzen bada, jarraian aipatzen dugun gomendio orokorrean adierazten genuen 
moduan, familia horietan pobrezia arriskua handiagoa dela eta haur pobrezia familia 
eredu hauetan gehiagotan gertatzen dela gaur egun.

* * *

Azkenik, Arartekoaren gomendio orokorra aipatu behar dugu puntu honetan, 
2006. urte honetan emandakoa, oinarrizko errentaren prestazioa arautzen 
duen apirilaren 20ko 198/1999 Dekretuan aipatzen den bizikidetzako uni-
tate ekonomiko independentea berrikusteko beharraren ingurukoa. Bertsio 
osoa urteko txosten honetan biltzen da, gomendio orokorrei buruzko kapituluan. 

Gomendio horretan, hemen interesgarri zaigunari dagokionez, guraso bakarreko 
familiei buruz hitz egiten genuen –aipatu dugun bezala, normalean emakumeen ardu-
rapean daude familia horiek–, bai eta familia horiek jasaten duten pobrezia handiagoaz 
eta bazterketa arrisku handiagoaz ere. Araudia aldatzeko beharra zegoela aipatzen 
genuen, ardurapeko adingabeak daudenean bizikidetzako unitate ekonomiko bat ain-
tzatesteko semeen edo alaben adina luzatu dadin (gaur egun 18 urte da muga), kontuan 
hartuta, hori ez bada egiten, ardurapeko seme-alabek adin nagusitasuna lortzen dute-
nean diru-sarrerek izugarri egiten dutela behera. Ondorioz, praktikoki ezinezkoa izaten 
da seme-alaba horiek heziketa prozesu bat jarraitzea ondoren lan merkatura baldintza 
hobeagoetan sartu ahal izateko, eta, berriro ere, bizikidetzako unitate horretako kideen 
gizarte bazterkeriako egoera betikotzeko arriskua sortzen da. 

5. Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Eusko Legebiltzarraren 
4/2005 Legearen egoera

           
Eusko Legebiltzarrari igorri genion gure 2005eko txostenean, lege berri hau 

onartzeak izango lukeen eraginaren berri eman genuen; legeak izugarrizko garrantzia 
dauka gu hemen jorratzen ari garen gaian. Arau horren eduki nagusiak aztertu genituen, 
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bai eta eduki horiek izan beharko luketen eragina euskal botere publikoen jardunean, 
lehenik, eta ondorio gisa, gizarte berdintasunari dagozkion helburu handiagoen lor-
penean. Halaber, berdintasun arloan euskal administrazio publikoentzako eskakizun 
eta kontrol parametro gisa Ararteko erakundearentzat lege hori behar-beharrezko 
erreferentzia zela aipatzen genuen. Baina arau horretan bildutako aurreikuspenen 
zati handi baten aplikazio eraginkorra atzeratuta zegoela ere esaten genuen, kasu 
askotan geroago arauzko garapena egitea beharrezkoa baitzen. Premisa horri jarraiki, 
kontu hori izan da gure jarraipenean funtsezko suertatu dena –aipatutako legearen 
xedapen batzuen lege esparruan kokatzen diren kasu zehatzen ondorioz sortutako 
esku-hartzeaz haratago–.

Horretarako, kanpoko laguntza izan dugu, kolektibo feminista batek egin duen kexa, 
hain zuzen. Kolektiboak gure esku-hartzea eskatu zuen Legearen arauzko garapenaren 
egoera zehatza zein zen jakiteko. Zehazki, legearen alderdi batzuk zein garapen egoeratan 
zeuden jakin nahi zuten erreklamatzaileek, Eusko Jaurlaritza lege arauan aurreikusitako 
arauzko ezarpen epea ez zela betetzen ari pentsatzen baitzuten. Gainera, beste alderdi 
batzuetan ere, legean jasotako garapen aurreikuspenei dagokienez, atzerapena gertatzen 
ari zela antzeman genuen erakunde honetan. 

Hori dela eta, Emakunderengana jo genuen, 4/2005 Legean aurreikusitako 
arauzko garapena bultzatzen duen erakundea baita, eta kontu horiek guztiak helarazi 
genizkion. Erakunde horren erantzuna jaso dugu, eta bertan proposatutako alderdien 
egungo egoeraren berri ematen zaigu. Hala, ondorengo hau adierazi digute:

1) Legeko hirugarren xedapen gehigarriaren –Eusko Jaurlaritzak egitura 
organikoak eta lanpostuak egokitzeari buruzkoa– betetzeari dagokionez, 
Emakunderi jakinarazi genion lege xedapen horren aurreikuspen guztietan urte 
beteko epea aipatzen zela, Legea indarrean jartzen zenetik hasita, Jaurlaritzak be-
harrezko arau aldaketen prozedurak abia ditzan; arrazoi hori dela bide, alderdi honi 
dagokionez ez litzateke Legea hautsiko, baldin eta prozedura horiek hasita baleude. 
Bada, Emakundek bere erantzunean jakinarazten digunez, lege xedapen horri lotuta 
jarduera hauek gauzatu dira Eusko Jaurlaritzaren esparruan:

Jaurlaritzako Saileko egitura organikoko dekretu guztietan, 4/2005 Legea indarrean 
jarri ondoren onartu direnetan, saila osatzen duten zuzendaritzak eta arloak bultzat-
zeko eta horien arteko koordinaziorako eta lankidetzarako, bai eta sailari atxikitako 
erakunde autonomo, erakunde publiko eta organoekin ere lankidetzan aritzeko, Sail 
bakoitzaren barruan organo eskudunak zehaztu dira Legean eta Eusko Jaurlaritzak 
onartutako berdintasunerako planean ezarritako betetzeko. Hauek dira, zehazki, 
aurreikuspen hori beren egitura dekretuetan sartu dituzten sailak:

a. Ogasun eta Herri Administrazio Saila (otsailaren 28ko 42/2006 Dekretuaren 
10.3.c artikulua).

b. Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila (urriaren 28ko 315/2006 Dekretuaren 
10.q artikulua).

c. Herrizaingo Saila (azaroaren 8ko 364/2005 Dekretuaren 5.m artikulua).
d. Industria, Merkataritza eta Turismo Saila (urriaren 11ko 284/2005 Dekretuaren 

12.1.n artikulua).
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e. Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila (urriaren 15eko 373/2005 Dekretuaren 8.s 
artikulua).

f. Kultura Saila (otsailaren 14ko 25/2006 Dekretuaren 5.2.i artikulua).
g. Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila (urriaren 25eko 340/2005 Dekretua-

ren 8.s artikulua).
h. Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Saila (urriaren 11ko 290/2005 Dekretuaren 

4.o artikulua).

Erakunde honek ikusi ahal izan duenez, Hezkuntza eta Osasun Saila aurreikuspen 
berrietara egokitzea falta da oraindik, eta horrexegatik joko dugu sail horiengana, 
arauzko aldaketa hauek gauzatzeko beharrezko izapideak abiatu dituzten jakinaraz 
diezaguten.
Era berean, Emakundek jakinarazi digunez, aipatutako hirugarren xedapen ge-
higarriaren bigarren paragrafoak aurreikusten duen lanpostuen zerrendak aldatu 
baino lehen, beharrezko lehenagoko urrats gisa, erakunde horrek Emakumeen 
eta Gizonen Berdintasunerako Unitateak arautzeko Dekretuaren propo-
samena egin du; bertan zehazten dira, besteak beste, Jaurlaritzako sailekin batera 
unitate horiek izan beharko dituzten erakunde autonomoak eta gainerako erakunde 
publikoak, bai eta beren eginkizunak eta bertako langileek emakumeen eta gizonen 
berdintasunaren arloan izan beharreko gaikuntza betebeharrak ere. Dirudienez, 
dekretuaren proposamena Jaurlaritzako Lehendakariordetzarekin egiaztatu da, 
eta, behin beharrezkoak diren kasuan kasuko aldaketa egin ondoren, Jaurlaritzako 
kontsulta organo eskudunei igorriko zaiela esan digute, beren nahitaezko txostenak 
eta irizpenak bidal ditzaten.
Emakunderen lanpostuen zerrenden aldaketari dagokionez, zeina hirugarren xedapen 
gehigarriaren hirugarren paragrafoan aurreikusten den eta beharrezkoa aurretiazko 
izapide gisa, gainera, Emakundek egitura dekretu berriaren proposamen bat landu 
zuen; proposamen hori, nahitaezko gainerako txostenak bideratu eta gero, Aholku-
laritza Batzorde Juridikoak bere irizpena emateko zain dago, behin betiko onartu eta 
argitaratu ahal izan dadin.
Halaber, adierazi digute ez dakitela zein izapide egin dituen orain arte Hezkuntza 
Sailak, ebaluazioaz, ikerketaz eta hezkuntza berritzeaz arduratzen diren 
organoetako lanpostuen zerrenden aldaketari dagokionez, zeina 4/2005 
Legearen hirugarren xedapen gehigarriaren laugarren paragrafoan aurreikusten den. 
Arrazoi hori dela medio, gure asmoa da Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari 
eskatzea arlo horretan egindako izapideen berri eman diezagutela, eta, edonola ere, 
Legearen aurreikuspen hau ezartzeko prozesua bizkortu dezala, kontuan hartuta 
alderdi zehatz honek duen garrantzia berdintasunaren helburua lortzeari begira.
Beste alde batetik, Berdintasunerako Legeak euskal administrazioei ezartzen dizkien 
egitura erreformei lotuta, aipatu behar dugu 2006. urtea bukatu baino zertxobait 
lehenago Gobernu Kontseiluak abenduaren 26ko 261/2006 Dekretua onartu due-
la, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Sailen Arteko Batzordea 
arautzen duena. Batzorde hori Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeari atxikita 
dago, Eusko Jaurlaritzako jarduerak koordinatzeko organo gisa. Era berean, Sailen 
Arteko Talde Teknikoa sortu eta arautu da bere barruan, azterlan, txosten eta pro-
posamenen bitartez laguntza eta aholkularitza teknikoa eskaintzeko.
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2)  Emakunderi mahaigaineratzen genion bigarren kontua Legearen bederatzigarren 
azken xedapenaren ingurukoa zen. Zehazki, informazioa eskatu genuen jakiteko ea 
jadanik zehaztu diren emakumeen eta gizonen berdintasunerako plan edo 
programa izan behar duten enpresa pribatuak zein diren, bai eta horien 
gutxienezko edukiak eta jarraipenerako eta ebaluaziorako mekanismoak 
zeintzuk izan behar duten ere. Erantzunean, oraindik xedapen hori ez dela bete 
onartzen du Emakundek. Atzerapena arrazoitzeko, enpresetan berdintasunerako pla-
nak eta programak eraginkortasunez eta benetan ezartzeko, arautzeaz gain, enpresa 
eremuan parte hartzen duten gizarte eragile guztien arteko adostasuna beharrezkoa 
dela pentsatzen dutela dio Emakundek. Hori dela eta, eragile horiekin elkarrizketan 
eta negoziatzen ari direla aipatzen dute, berdintasunerako planak edo programak 
ezarri beharko dituzten enpresa motak zehazteko eta plan eta programa horiek izan 
beharko dituzten gutxieneko edukiak fi nkatzeko, bai eta plan eta programa horien 
ezarpenarekin lortutako emaitzak kontrolatzeko eta ebaluatzeko beharrezko meka-
nismoak ezartzeko ere. 
Aipatutako lege xedapenak urtebeteko epea ezartzen zuen kontu hori konpontzeko, 
eta epe hori, egiazki, bete egin da. Enpresetan berdintasunerako planak eta programak 
modu eraginkorrean abiarazteko aipatutako adostasuna beharrezkoa dela pentsatzen 
dugun arren, Jaurlaritzak berak lege proiektua Legebiltzarrera bidali zuen unean hori 
guztia aurreikusita egon beharko litzatekeela uste dugu, izan ere, horrela, adostasuna 
lortzea ahalbidetuko lukeen epe zabalagoa ezarri ahalko litzateke. Lege honen garapen 
epeak formalki betetzea oso gai garrantzitsua eta agerikoa da herritarrentzat, Lege 
hau zorroztasun osoz aplikatzeko borondate politikoa ere islatzen duena.
Hala ere, pentsatzen dugu ez lukeela zentzurik izango arauz garatzeko arau bat ematea 
gizarte eragileen artean adostasun falta dagoelako Legea betetzen ez den kasuetarako, 
batez ere eremu honetan, enpresa-lan eremuan, adostasuna eta akordioak erabaki-
garriak direlako aplikatuko diren betekizun berrien arrakastan. 
Beste alde batetik, ezin dugu ahaztu orain Gorte Nagusietan emakumeen eta 
gizonen berdintasun eraginkorrerako etorkizuneko lege organikoaren 
(121/000092 proiektua) izapideak egiten ari direla. Lege horrek, ziur asko 
–proiektuaren garapena ikusita; orain eztabaida parlamentarioan–, bere edukien 
artean gai hori hartuko du. Laneko legeriaren arloan estatuak duen eskumen titular-
tasuna kontuan hartuta, bidezkoa diruri enpresei lege organiko horrek ezarriko dien 
erregulazioa zein izango den jakin arte itxarotea autonomia erkidegoko eskakizunak 
ezarri baino lehen, estatuko etorkizuneko erregulazioak horiek alda baititzake.

3) Hirugarrenik, 4/2005 Legearen zortzigarren azken xedapenean jasotako au-
rreikuspenaren egoera zein den jakin nahi izan dugu. Xedapen horren arabera, 
Eusko Jaurlaritzak urtebeteko epean arauak edo ildoak onartuko ditu, eta horietan, 
generoaren araberako eraginaren aurretiazko ebaluazioa egiteko jarraitu 
beharreko jarraibideak adieraziko dira, bai eta 19. artikuluko 2. paragrafoak aipa-
tzen dituen baztertutako xedapenen zerrenda ere, eta, era berean, 20. artikuluko 
hirugarren paragrafoan aurreikusitako diru-laguntzarako irizpidearen edo kontratu 
klausularen ebaluazio adierazleak ezarriko dira. Gai horri lotuta, Legearen alderdi 
horren ezarpenari dagokionez erakunde honek duen kezka berezia adierazi dugu, 
ezarpenak generoarengatiko eraginaren ebaluazioa arautuko duen araudia eskatzen 



385EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNA

baitu, 4/2005 Legearen 19. artikulua eta hurrengoak garatuz, eta hori kontuan har-
tuta administrazio publikoen jarduera guztietan berdintasunaren benetako zeharkako 
ezarpenarentzat duen garrantzi berezia; kontu hori behar-beharrezkoa da berdintasun 
materialaren edo errealaren helburua lortzeko. 
Emakundek, bere erantzunean, dokumentu bat egin duela adierazi digu; bertan, gene-
roaren araberako eraginaren aurretiazko ebaluazioa eta Legearen 19-22 artikuluetan 
aurreikusitako gainerako izapideak egiteko jarraibideak ezartzen dira, bai eta izapide 
horiek egin beharretik at gelditzen diren arauak edo administrazio ekintzak ere. Diru-
dienez, proposamen hori Jaurlaritzako Lehendakariordetzaren Araubide Juridikoaren 
Idazkaritzan egiaztatzen ari dira, eta, behin kasuan kasuko beharrezko egokitzapenak 
egin ondoren, 2006ko irailean Gobernu Kontseiluak onar zezakeela aurreikusten zen. 
Baina 2006 urtea bukatu da, eta arau edo ildo horiek ez dira oraindik onartu, nahiz 
eta badirudien 2007ko lehen hiruhilekoan atera daitezkeela azkenean.
Generoaren araberako eraginaren ebaluazioa bezalako tresna hain berritzailea arau-
tzeak dituen zailtasunak ulertzen ditugun arren, ikusten dugunez arlo honetan ere 
Berdintasunerako Legearen ezarpen epeak gainditu egin dira, eta horren eragina 
erabakigarria izango da sexuarengatiko berdintasun printzipioa euskal administrazio 
publikoen politika eta jarduera guztietan txertatzea lortzeko. Hortaz, erakunde honetan 
adi egongo gara gai hau arautuko duen etorkizuneko arau edo ildoa noiz ateratzen 
den, bere edukia ezagutzeko eta Legearen xedapen garrantzitsu hauen garapenak 
izango duen benetako eragina zein den aztertzeko; garapen hori gabe ezinezkoa 
da emakumeen eta gizonen berdintasunaren zeharkako aplikazioa eskatzea euskal 
administrazio publikoei.

4) Azkenik, 4/2005 Legearen 27. artikuluko aurreikuspenaren garapen egoeraren 
berri emateko eskatu diogu Emakunderi. Aurreikuspen horren arabera, hedabi-
deen bitartez eta erabilerako euskarri publizitarioen bitartez transmititzen den publi-
zitatea aztertzeko eta aholkuak emateko ardura izango duen organo bat 
sortu beharko da, sexuagatiko bazterkeri mota guztiak erauzteko. Organo horren 
ardura izango da, halaber, hedabide publikoek emandako edukiei dagozkien 
kode etikoak egotea zaintzea. Bada, Emakundek bere erantzunean adierazi digunez, 
“4/2005 Legean aurreikusitako dekretu erregulatzaileen proiektuen garapenean 
dihardute, eta, beraz, gauzatze, aztertze eta izapidetze fasean daude euskal 
autonomiako administrazioaren organo eskudunen aurrean. Hortaz, horiek 
onartzen diren arte, publizitatearen alorrean egon daitezkeen salaketa guztiak, 
non emakumearen irudia era iraingarrian edo diskriminatzailean erabiltzen 
dela pentsatzen den, Emakunderengana zuzendu beharko dira, Emakumeen 
eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legean bertan erakunde horri esleitutako 
eskumenen arabera”. 
Erantzun horretatik ondorioztatzen dugunez, Legean aurreikusitako organoa sortzeko 
eperik ez da jarri. Organoaren eginkizunak, hala ere, Begira organoari esleitu zaion 
publizitate sexista kontrolatzeko egitekoa baino zabalagoak izango lirateke, hedabide 
publikoetan emandako edukietan kode etikoak egon daitezela ere zaindu behar duen 
organoa baita. Atal honetako beste epigrafe batean aipatu dugu jadanik, emaku-
meei kiroletan ematen zaien tratamendua dela-eta, hedabideek emakumeei ematen 
dieten irudiaren garrantzia eta hedabideek errealitatea sortzeko eta, alde horretatik, 
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berdintasunerantz aldaketarako motorea izateko duten indarra. Hori guztia dela eta, 
Berdintasunerako Legearen 27. artikuluan aurreikusitakoaren garapena lehenbailehen 
bultza dadila guztiz garrantzitsutzat jotzen dugu, eta, horretarako, 4/2005 Legeak 
aurreikusitako organo berria sortzeko edo Begiraren egungo egitura eta eginkizunak 
Legearen aurreikuspenetara albait azkarren egokitzeko beharra azpimarratuko dugu, 
nahiz eta Legeak ez duen horretarako epe zehatzik ematen.

* * *

Azkenik, Berdintasunerako Legearen aurreikuspenen jarraipenarekin lotuta ga-
rrantzitsuak direla pentsatzen dugun beste gai batzuk nabarmenduko ditugu.

Laneko jazarpen moralari eta sexualari buruzko 4/2005 Legeko 43. ar-
tikuluaren garapenari dagokionez, aipatu behar dugu 2006ko abenduaren 27an 
Ogasun eta Herri Administrazio sailburuaren 2006ko urriaren 4ko Agindua argitaratu 
zela EHAAn; horren bitartez, laneko jazarpen moralen eta sexualen kasuetarako preben-
tzio neurriak eta jarduteko prozedura arautu da Autonomia Erkidegoko Administrazio 
Orokorraren eta bere erakunde autonomoen esparruan.

Azkenik, lehenengo xedapen gehigarriak ezartzen duen betetzearen, garapenaren, 
aplikazioaren eta, hala badagokio, berrikusteko aukeraren ebaluazioari eta jarrai-
penari dagokionez, Emakundek eta UPV/EHUk sinatutako hitzarmena nabarmendu 
behar dugu; horren bitartez, aipatutako ebaluazioa unibertsitate horri esleitu zaio. Ho-
rretarako, Legearen abiapuntuaren aldez aurretiko diagnostiko bat egitea aurreikusten 
da, ex ante deituriko ebaluazioa, 2006. urtean lege arauaren aplikazioan gertatuko diren 
aurrerapen edo zailtasun errealak baloratzea ahalbidetuko duena. Era berean, 2008an 
aplikazio egoeraren ebaluazioa egitea ere aurreikusten da, azkenik, lehenengo xedapen 
gehigarriak ezartzen duen 2010eko ebaluazioa egiteko.

Berdintasunerako Legearen garapena alde batera utzita, Eusko Jaurlaritzako 
Kontseiluaren 2006ko irailaren 26ko Erabakia oso garrantzitsua da; horren bidez, 
EAEn Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako IV. Plana onartu da, Euska-
din berdintasun politikek izan beharko duten orientazio estrategikoaren oinarriak ezarri 
dituena datozen urteetarako. Botere publikoen jardueretan berdintasunaren helburua 
sustatzeko orduan Erakunde honentzat erreferentzia parametro gisa plan horrek izango 
duen eragina aipatu behar dugu.

Atal honekin amaitzeko, 2006. urte honetan ekainaren 13ko 119/2006 Dekretua 
argitara eman dela aipatu nahi dugu. Dekretu horren bitartez, Berdintasunerako Euskal 
Legearen IV: tituluan aurreikusitako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 
Defentsa Erakundearen antolaketa eta funtzionamendu araudia onartu da. Horrez 
gain, Defentsa Erakunde horren lehenengo pertsona titularraren izendapena ere na-
barmendu nahi dugu. Titulu horretan bildutako xedapenek organo horri esleitzen diote 
sexuagatiko bereizkeri egoeren aurrean herritarrak babesteko eginkizuna eta emakumeen 
eta gizonen tratu berdintasunaren printzipioa betetzea sustatzeko eginkizuna, batez 
ere partikularren arteko harremanen eremuan. Hala ere, 64.2 h) artikuluak, Legearen 
titulu beraren barruan dagoenak, zenbait erakundeekin, besteak beste, Arartekoarekin, 
koordinatzeko mekanismoak ezartzea aurreikusten du. 2006ko ekitaldian hainbat bilera 
egin dira Arartekoaren eta Berdintasunerako Defentsa Erakundearen artean, eta bilera 
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horien xedea izan da, hain zuzen ere, oinarriak ezartzea eremu publiko eta pribatuak 
bat egiten duten kontuetan bi erakundeen arteko koordinaziorako edo jasotako kexak 
erakunde batetik bestera bidaltzea komenigarritzat jotzen den kasuetarako.


